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Изменение 1
Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф −1 (нов)

Проект на становище Изменение

−1. като има предвид, че 
изкуственият интелект притежава 
потенциала да предлага решения на 
ежедневните предизвикателства в 
сектора на образованието, като 
например персонализирането на 
обучението, наблюдението на 
затрудненията в ученето и 
автоматизирането на 
знанията/съдържанието по 
конкретен предмет, като осигурява 
по-добро професионално обучение и 
подпомага прехода към цифрово 
общество;

Or. en

Изменение 2
Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф −1a (нов)

Проект на становище Изменение

−1a. като има предвид, че 
изкуственият интелект би могъл да 
има практическо приложение в 
намаляването на 
административната работа на 
преподавателите и образователните 
институции и в освобождаването на 
повече време за същинската им 
преподавателска и обучителна 
дейност;
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Or. en

Изменение 3
Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф −1б (нов)

Проект на становище Изменение

−1б. като има предвид, че 
прилагането на изкуствения 
интелект в образованието поражда 
опасения във връзка с етичното 
използване на данните, правата на 
учащите, достъпа до данни и 
защитата на личните данни, 
създавайки по този начин рискове за 
основните права, като например 
формирането на стереотипни модели 
на профилите и поведението на 
учащите, което би могло да доведе до 
дискриминация или риск от нанасяне 
на вреда чрез увеличаването на лоши 
педагогически практики;

Or. en

Изменение 4
Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф -1в (нов)

Проект на становище Изменение

−1в. като има предвид, че 
приложенията с изкуствен интелект 
присъстват навсякъде в аудио-
визуалния сектор, по-специално на 
платформите с аудио-визуално 
съдържание;
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Or. en

Изменение 5
Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф −1г (нов)

Проект на становище Изменение

−1г. като има предвид, че 
алгоритмите за препоръки и 
персонализираният маркетинг имат 
потенциала да подобряват опита на 
потребителите, но са свързани с 
рискове като селективно представяне 
на съдържание въз основа на пола или 
на други основания, представяне на 
още по-богато съдържание с цел 
увеличаване на времето, прекарвано 
на платформата, и селективно 
представяне на новини;

Or. en

Изменение 6
Ана-Мишел Асимакопулу

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. отбелязва, че Комисията е 
предложила бързо внедряване на 
продукти и услуги, които се основават 
на изкуствения интелект в области от 
обществен интерес и в публичния 
сектор; подчертава, че в сектора на 
образованието това внедряване следва 
да включва преподавателите, учащите и 
широката общественост и да отчита 
техните нужди и очакваните ползи, за да 
се гарантира, че изкуственият интелект 

1. отбелязва, че Комисията е 
предложила бързо внедряване на 
продукти и услуги, които се основават 
на изкуствения интелект в области от 
обществен интерес и в публичния 
сектор; подчертава, че в сектора на 
образованието това внедряване следва 
да включва преподавателите, учащите и 
широката общественост и да отчита 
техните нужди и очакваните ползи, за да 
се гарантира, че изкуственият интелект 
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се използва целенасочено и етично; се използва целенасочено и етично; 
изразява своята загриженост във 
връзка с това, че в някои региони на 
Европейския съюз липсват 
телекомуникационна 
инфраструктура, което ограничава 
достъпа до продукти и услуги, които 
се основават на изкуствения 
интелект, и призовава Комисията да 
полага постоянни усилия за 
подобряване на 
телекомуникационната 
инфраструктура в тези региони, по-
специално по отношение на сектора 
на публичното образование;

Or. en

Изменение 7
Джорди Каняс

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. отбелязва, че Комисията е 
предложила бързо внедряване на 
продукти и услуги, които се основават 
на изкуствения интелект в области от 
обществен интерес и в публичния 
сектор; подчертава, че в сектора на 
образованието това внедряване следва 
да включва преподавателите, учащите и 
широката общественост и да отчита 
техните нужди и очакваните ползи, за да 
се гарантира, че изкуственият интелект 
се използва целенасочено и етично;

1. отбелязва, че Комисията е 
предложила бързо внедряване на 
продукти и услуги, които се основават 
на изкуствения интелект в области от 
обществен интерес и в публичния 
сектор; изтъква добавената стойност 
на насърчаването на публично-
частните партньорства за 
постигането на тази цел и 
разгръщането на пълния потенциал 
на изкуствения интелект в 
образованието, културата и аудио-
визуалния сектор; подчертава, че в 
сектора на образованието това 
внедряване следва да включва 
преподавателите, учащите и широката 
общественост и да отчита техните 
нужди и очакваните ползи, за да се 
гарантира, че изкуственият интелект се 
използва целенасочено и етично; 
посочва, че с правната рамка, 
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регулираща изкуствения интелект в 
сектора на образованието, следва 
специално да се предвидят 
правнообвързващи мерки и стандарти 
за предотвратяване на практики от 
страна на различни ангажирани 
частни и публични участници, които 
биха накърнили основните права и 
свободи, както и да се гарантира 
разработването на надеждни, етични 
и технически издържани приложения 
с изкуствен интелект;

Or. en

Изменение 8
Мариа Мануел Лейтан Маркеш

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. отбелязва, че Комисията е 
предложила бързо внедряване на 
продукти и услуги, които се основават 
на изкуствения интелект в области от 
обществен интерес и в публичния 
сектор; подчертава, че в сектора на 
образованието това внедряване следва 
да включва преподавателите, учащите и 
широката общественост и да отчита 
техните нужди и очакваните ползи, за да 
се гарантира, че изкуственият интелект 
се използва целенасочено и етично;

1. отбелязва, че Комисията е 
предложила бързо внедряване на 
продукти и услуги, които се основават 
на изкуствения интелект в области от 
обществен интерес и в публичния 
сектор; подчертава, че в сектора на 
образованието това внедряване следва 
да включва преподавателите, учащите и 
широката общественост и да отчита 
техните нужди и очакваните ползи, за да 
се гарантира, че изкуственият интелект 
се използва целенасочено и етично; 
подчертава важността на това 
внедряване за преквалификацията и 
повишаването на уменията на 
европейския пазар на труда, и по-
специално на уменията в областта на 
културата и аудио-визуалния сектор, 
които ще бъдат сериозно засегнати 
от кризата с COVID;

Or. en
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Изменение 9
Моника Беньова

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. отбелязва, че Комисията е 
предложила бързо внедряване на 
продукти и услуги, които се основават 
на изкуствения интелект в области от 
обществен интерес и в публичния 
сектор; подчертава, че в сектора на 
образованието това внедряване следва 
да включва преподавателите, учащите и 
широката общественост и да отчита 
техните нужди и очакваните ползи, за да 
се гарантира, че изкуственият интелект 
се използва целенасочено и етично;

1. отбелязва, че Комисията е 
предложила бързо внедряване на 
продукти и услуги, които се основават 
на изкуствения интелект в области от 
обществен интерес и в публичния 
сектор; подчертава, че в сектора на 
образованието това внедряване следва 
да включва преподавателите, учащите и 
широката общественост и да отчита 
техните нужди и очакваните ползи, за да 
се гарантира, че изкуственият интелект 
се използва целенасочено и етично и 
води до подобряване и ползи за 
публичния сектор; признава 
необходимостта от интегрирането 
на цифрови инструменти, услуги и 
продукти, като например 
роботиката и машинното 
самообучение; признава, че децата 
представляват уязвима група по 
отношение на въздействието върху 
тяхното поведение; подчертава, че 
приложенията с изкуствен интелект 
в сектора на образованието трябва да 
се прилагат разумно с подходящи 
гаранции и ориентиран към човека 
подход;

Or. en

Изменение 10
Марко Дзуло

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. отбелязва, че Комисията е 1. отбелязва, че Комисията е 
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предложила бързо внедряване на 
продукти и услуги, които се основават 
на изкуствения интелект в области от 
обществен интерес и в публичния 
сектор; подчертава, че в сектора на 
образованието това внедряване следва 
да включва преподавателите, учащите и 
широката общественост и да отчита 
техните нужди и очакваните ползи, за да 
се гарантира, че изкуственият интелект 
се използва целенасочено и етично;

предложила бързо внедряване на 
продукти и услуги, които се основават 
на изкуствения интелект в области от 
обществен интерес и в публичния 
сектор; подчертава, че в сектора на 
образованието това внедряване следва 
да бъде придружено от процес на 
преразглеждане и актуализиране на 
съответните секторни разпоредби и 
следва да включва преподавателите, 
учащите и широката общественост и да 
отчита техните нужди, реалните им 
възможности и очакваните ползи, за да 
се гарантира, че изкуственият интелект 
се използва целенасочено и етично, 
така че да се осигури максимална 
защита на основните права и да се 
гарантира, че в крайна сметка човек 
може винаги да контролира и 
коригира решенията на системата;

Or. it

Изменение 11
Свеня Хан, Клаудия Гамон

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. отбелязва, че Комисията е 
предложила бързо внедряване на 
продукти и услуги, които се основават 
на изкуствения интелект в области от 
обществен интерес и в публичния 
сектор; подчертава, че в сектора на 
образованието това внедряване следва 
да включва преподавателите, учащите и 
широката общественост и да отчита 
техните нужди и очакваните ползи, за да 
се гарантира, че изкуственият интелект 
се използва целенасочено и етично;

1. отбелязва, че Комисията е 
предложила бързо внедряване на 
продукти и услуги, които се основават 
на изкуствения интелект в области от 
обществен интерес и в публичния 
сектор; подчертава, че в сектора на 
образованието това внедряване следва 
да включва преподавателите, учащите и 
широката общественост и да отчита 
техните нужди и очакваните ползи, за да 
се гарантира, че изкуственият интелект 
се използва целенасочено и етично; 
счита, че всички продукти и услуги, 
разработени с публично финансиране, 
следва да се публикуват под лицензи с 
отворен код и да бъдат достъпни за 
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широката общественост;

Or. en

Изменение 12
Доминик Тарчински

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. отбелязва, че Комисията е 
предложила бързо внедряване на 
продукти и услуги, които се основават 
на изкуствения интелект в области от 
обществен интерес и в публичния 
сектор; подчертава, че в сектора на 
образованието това внедряване следва 
да включва преподавателите, учащите и 
широката общественост и да отчита 
техните нужди и очакваните ползи, за да 
се гарантира, че изкуственият интелект 
се използва целенасочено и етично;

1. отбелязва, че Комисията е 
предложила да се подкрепят 
обществените поръчки в областта на 
интелигентните цифрови услуги и да 
се насърчават публичните органи с 
цел бързо внедряване на продукти и 
услуги, които се основават на 
изкуствения интелект в области от 
обществен интерес и в публичния 
сектор; подчертава, че в сектора на 
образованието това внедряване следва 
да включва преподавателите, учащите и 
широката общественост и да отчита 
техните нужди и очакваните ползи, за да 
се гарантира, че изкуственият интелект 
се използва целенасочено и етично и 
води до действителни подобрения за 
тези, за които е предназначен, на 
приемлива за данъкоплатеца цена;

Or. en

Изменение 13
Едина Тот

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. отбелязва, че Комисията е 
предложила бързо внедряване на 
продукти и услуги, които се основават 

1. отбелязва, че Комисията е 
предложила бързо внедряване на 
продукти и услуги, които се основават 
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на изкуствения интелект в области от 
обществен интерес и в публичния 
сектор; подчертава, че в сектора на 
образованието това внедряване следва 
да включва преподавателите, учащите и 
широката общественост и да отчита 
техните нужди и очакваните ползи, за да 
се гарантира, че изкуственият интелект 
се използва целенасочено и етично;

на изкуствения интелект в области от 
обществен интерес и в публичния 
сектор; подчертава, че в сектора на 
образованието това внедряване следва 
да включва преподавателите, учащите и 
широката общественост и да отчита 
техните нужди и очакваните ползи, за да 
се гарантира, че изкуственият интелект 
се използва целенасочено и етично; 
подчертава необходимостта от 
отчитане на технологичните, 
регулаторните и социалните аспекти 
на въвеждането на изкуствения 
интелект в образованието;

Or. en

Изменение 14
Брандо Бенифеи

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. отбелязва, че Комисията е 
предложила бързо внедряване на 
продукти и услуги, които се основават 
на изкуствения интелект в области от 
обществен интерес и в публичния 
сектор; подчертава, че в сектора на 
образованието това внедряване следва 
да включва преподавателите, учащите и 
широката общественост и да отчита 
техните нужди и очакваните ползи, за да 
се гарантира, че изкуственият интелект 
се използва целенасочено и етично;

1. отбелязва, че Комисията е 
предложила бързо внедряване на 
продукти и услуги, които се основават 
на изкуствения интелект в области от 
обществен интерес и в публичния 
сектор; подчертава, че в сектора на 
образованието това внедряване следва 
да включва преподавателите, учащите и 
широката общественост и да отчита 
техните нужди, особено на най-
уязвимите и намиращите се в 
неравностойно положение, и 
очакваните ползи, за да се гарантира, че 
изкуственият интелект се използва 
целенасочено, правомерно и етично;

Or. en

Изменение 15
Пилар дел Кастильо Вера
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Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. отбелязва, че Комисията е 
предложила бързо внедряване на 
продукти и услуги, които се основават 
на изкуствения интелект в области от 
обществен интерес и в публичния 
сектор; подчертава, че в сектора на 
образованието това внедряване следва 
да включва преподавателите, учащите и 
широката общественост и да отчита 
техните нужди и очакваните ползи, за да 
се гарантира, че изкуственият интелект 
се използва целенасочено и етично;

1. подкрепя предложението на 
Комисията за бързо внедряване на 
продукти и услуги, които се основават 
на изкуствения интелект в области от 
обществен интерес и в публичния 
сектор; подчертава, че в сектора на 
образованието това внедряване следва 
да включва преподавателите, учащите и 
широката общественост и да отчита 
техните нужди и очакваните ползи, за да 
се гарантира, че изкуственият интелект 
се използва целенасочено и етично;

Or. en

Изменение 16
Салваторе Де Мео

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. отбелязва, че Комисията е 
предложила бързо внедряване на 
продукти и услуги, които се основават 
на изкуствения интелект в области от 
обществен интерес и в публичния 
сектор; подчертава, че в сектора на 
образованието това внедряване следва 
да включва преподавателите, учащите и 
широката общественост и да отчита 
техните нужди и очакваните ползи, за да 
се гарантира, че изкуственият интелект 
се използва целенасочено и етично;

1. отбелязва, че Комисията е 
предложила бързо внедряване на 
продукти и услуги, които се основават 
на изкуствения интелект в области от 
обществен интерес и в публичния 
сектор; подчертава, че в сектора на 
образованието това внедряване следва 
да включва преподавателите, 
родителите, учащите и широката 
общественост и да отчита техните 
нужди и очакваните ползи, за да се 
гарантира, че изкуственият интелект се 
използва целенасочено и етично;

Or. en
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Изменение 17
Мария Грапини

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. отбелязва, че Комисията е 
предложила бързо внедряване на 
продукти и услуги, които се основават 
на изкуствения интелект в области от 
обществен интерес и в публичния 
сектор; подчертава,че в сектора на 
образованието това внедряване следва 
да включва преподавателите, учащите и 
широката общественост и да отчита 
техните нужди и очакваните ползи, за да 
се гарантира, че изкуственият интелект 
се използва целенасочено и етично;

1. отбелязва, че Комисията е 
предложила бързо внедряване на 
продукти и услуги, които се основават 
на изкуствения интелект в области от 
обществен интерес и в публичния 
сектор; подчертава, че в сектора на 
образованието това внедряване следва 
да включва преподавателите, учащите, 
учениците, студентите и широката 
общественост и да отчита техните 
нужди и очакваните ползи, за да се 
гарантира, че изкуственият интелект се 
използва целенасочено и етично;

Or. ro

Изменение 18
Адриана Малдонадо Лопес

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. отбелязва, че Комисията е 
предложила бързо внедряване на 
продукти и услуги, които се основават 
на изкуствения интелект в области от 
обществен интерес и в публичния 
сектор; подчертава, че в сектора на 
образованието това внедряване следва 
да включва преподавателите, учащите и 
широката общественост и да отчита 
техните нужди и очакваните ползи, за да 
се гарантира, че изкуственият интелект 
се използва целенасочено и етично;

1. отбелязва, че Комисията е 
предложила бързо внедряване на 
продукти и услуги, които се основават 
на изкуствения интелект в области от 
обществен интерес и в публичния 
сектор; подчертава, че в сектора на 
образованието разработването и 
въвеждането на изкуствения 
интелект следва да включват 
преподавателите, учащите и широката 
общественост и да отчита техните 
нужди и очакваните ползи, за да се 
гарантира, че изкуственият интелект се 
използва целенасочено и етично;
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Or. es

Изменение 19
Ан-Софи Пелтие

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. отбелязва, че Комисията е 
предложила бързо внедряване на 
продукти и услуги, които се основават 
на изкуствения интелект в области от 
обществен интерес и в публичния 
сектор; подчертава, че в сектора на 
образованието това внедряване следва 
да включва преподавателите, учащите и 
широката общественост и да отчита 
техните нужди и очакваните ползи, за да 
се гарантира, че изкуственият интелект 
се използва целенасочено и етично;

1. отбелязва, че Комисията е 
предложила бързо внедряване на 
продукти и услуги, които се основават 
на изкуствения интелект в области от 
обществен интерес и в публичния 
сектор; подчертава, че в сектора на 
образованието това внедряване следва 
да включва преподавателите, 
учителите, учащите и широката 
общественост и да отчита техните 
нужди и очакваните ползи, за да се 
гарантира, че изкуственият интелект се 
използва целенасочено и етично;

Or. fr

Изменение 20
Арба Кокалари

Проект на становище
Параграф 1a (нов)

Проект на становище Изменение

1a. приветства използването на 
продукти, основани на изкуствен 
интелект, в образованието и 
потенциала на технологиите за 
осигуряване на висококачествено 
образование за всички ученици в ЕС, 
по-специално в слабо населените и 
уязвимите в социално-икономическо 
отношение райони;

Or. sv
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Изменение 21
Мария Да Граса Карвалю

Проект на становище
Параграф 1a (нов)

Проект на становище Изменение

1a. признава, че въпреки че 
развитието на изкуствения интелект 
и автоматизираните процеси на 
вземане на решения може да 
представляват предизвикателство за 
доверието и благосъстоянието на 
потребителите, те са основен 
инструмент за насърчаване на 
икономиката и вътрешния пазар, от 
който могат да се възползват 
потребителите и дружествата в ЕС; 
приветства ориентирания към човека 
подход на изкуствения интелект 
като инструмент в услуга на хората 
за постигане на крайната цел за 
повишаване на благополучието;

Or. en

Изменение 22
Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 1a (нов)

Проект на становище Изменение

1a. подчертава, че алгоритъмните 
системи могат да са фактор за по-
бързото намаляване на цифровото 
разделение, но неравномерното 
внедряване по своята същност 
създава нови разделения или ускорява 
задълбочаването на съществуващите; 
призовава за мерки и инвестиции, 
предназначени да се гарантира 
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сближаването и споделянето на 
ползите от изкуствения интелект и 
свързаните технологии;

Or. en

Изменение 23
Алесандра Басо, Изабела Товалиери, Антонио Мария Риналди
от името на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите

Проект на становище
Параграф 1a (нов)

Проект на становище Изменение

1a. подчертава важността на 
избягването на чисто условното и 
стерилно използване на изкуствения 
интелект в образованието, което би 
подкопало образователните връзки 
между учениците, студентите и 
другите учащи и преподавателите, 
както и между децата и родителите; 
счита, че човешкото измерение на 
образованието трябва да остане на 
първо място;

Or. en

Изменение 24
Моника Беньова

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. призовава Комисията да включи 
сектора на образованието в 
регулаторната рамка за високорискови 
приложения с изкуствен интелект, като 
се има предвид важността на това да се 
гарантира, че образованието ще 
продължи да допринася за 
общественото благо, както и високата 

2. призовава Комисията да включи 
сектора на образованието в 
регулаторната рамка за високорискови 
приложения с изкуствен интелект, като 
се има предвид важността на това да се 
гарантира, че образованието ще 
продължи да допринася за 
общественото благо, както и високата 
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степен на чувствителност на данните за 
учениците, студентите и другите учащи; 
подчертава, че наборите от данни, 
използвани за обучение на изкуствения 
интелект, следва да бъдат 
преразгледани, за да се избегне 
засилването на свързаните с пола 
стереотипи и други пристрастия;

степен на чувствителност на данните за 
учениците, студентите и другите учащи; 
подчертава, че наборите от данни, 
използвани за обучение на изкуствения 
интелект, следва да бъдат 
преразгледани, за да се избегнат 
всички форми на дискриминация и 
пристрастия, включително 
свързаните с пола стереотипи; 
подчертава ценността на наборите 
от данни, с които разполагат 
секторът на образованието и 
публичният сектор като цяло; 
подчертава важността на 
гарантирането на целостта на 
данните, като едновременно с това се 
работи за постигане на възможно 
най-високо качество на данните; 
признава, че единният пазар е 
източник на безценни данни, които с 
установени подходящи гаранции биха 
могли да бъдат инструмент за по-
нататъшното развитие и 
хармонизиране на сектора на 
публичното образование; подчертава 
необходимостта от създаването на 
единен етичен кодекс на ЕС за 
изкуствения интелект в сектора на 
образованието;

Or. en

Изменение 25
Джорди Каняс

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. призовава Комисията да включи 
сектора на образованието в 
регулаторната рамка за високорискови 
приложения с изкуствен интелект, като 
се има предвид важността на това да се 
гарантира, че образованието ще 
продължи да допринася за 

2. призовава Комисията да включи 
сектора на образованието в 
регулаторната рамка за високорискови 
приложения с изкуствен интелект, като 
се има предвид важността на това да се 
гарантира, че образованието ще 
продължи да допринася за 
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общественото благо, както и високата 
степен на чувствителност на данните за 
учениците, студентите и другите учащи; 
подчертава, че наборите от данни, 
използвани за обучение на изкуствения 
интелект, следва да бъдат 
преразгледани, за да се избегне 
засилването на свързаните с пола 
стереотипи и други пристрастия;

общественото благо, както и високата 
степен на чувствителност на данните за 
учениците, студентите и другите учащи; 
отбелязва, че образованието е сектор, 
в който има вероятност да 
възникнат значителни рискове от 
определено използване на 
приложенията с изкуствен 
интелект, което може потенциално 
да накърни основните права и да 
доведе до високи разходи както по 
отношение на хората, така и в 
социален аспект; подчертава, че 
наборите от данни, използвани за 
обучение на изкуствения интелект, 
следва да съответстват на разумни и 
изчерпателни задължителни 
изисквания, за да се гарантира, че те 
са достатъчно широкообхватни, 
така че да се избегнат 
пристрастните крайни резултати и 
дискриминацията, основана на 
социални, икономически, етични, 
расови, свързани със сексуалната 
ориентация, пола и уврежданията 
или други фактори;

Or. en

Изменение 26
Марко Дзуло

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. призовава Комисията да включи 
сектора на образованието в 
регулаторната рамка за високорискови 
приложения с изкуствен интелект, като 
се има предвид важността на това да се 
гарантира, че образованието ще 
продължи да допринася за 
общественото благо, както и високата 
степен на чувствителност на данните за 
учениците, студентите и другите учащи; 

2. призовава Комисията да включи 
сектора на образованието в 
регулаторната рамка за високорискови 
приложения с изкуствен интелект, като 
се има предвид важността на това да се 
гарантира, че образованието ще 
продължи да допринася за 
общественото благо, както и високата 
степен на чувствителност на данните за 
учениците, студентите и другите учащи; 
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подчертава, че наборите от данни, 
използвани за обучение на изкуствения 
интелект, следва да бъдат 
преразгледани, за да се избегне 
засилването на свързаните с пола 
стереотипи и други пристрастия;

следователно са необходими 
адекватни оценки на 
съответствието, за да се провери и 
гарантира, че всички разпоредби във 
връзка с високорисковите приложения 
са спазени, в това число изискванията 
за изпитване, проверки и 
сертифициране; подчертава, че 
наборите от данни, използвани за 
обучение на изкуствения интелект 
следва да бъдат преразгледани, така че 
да бъдат надеждни и точни и да се 
избегне засилването на свързаните с 
пола стереотипи и други пристрастия 
въз основа на пол, етнически и расов 
произход, религия или убеждения, 
увреждане, възраст или сексуална 
ориентация;

Or. it

Изменение 27
Ана-Мишел Асимакопулу

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. призовава Комисията да включи 
сектора на образованието в 
регулаторната рамка за високорискови 
приложения с изкуствен интелект, като 
се има предвид важността на това да се 
гарантира, че образованието ще 
продължи да допринася за 
общественото благо, както и високата 
степен на чувствителност на данните за 
учениците, студентите и другите учащи; 
подчертава, че наборите от данни, 
използвани за обучение на изкуствения 
интелект, следва да бъдат 
преразгледани, за да се избегне 
засилването на свързаните с пола 
стереотипи и други пристрастия;

2. призовава Комисията да включи 
сектора на публичното и частното 
образование в регулаторната рамка за 
високорискови приложения с изкуствен 
интелект, като се има предвид 
важността на това да се гарантира, че 
образованието ще продължи да 
допринася за общественото благо, както 
и високата степен на чувствителност на 
данните за учениците, студентите и 
другите учащи; подчертава, че наборите 
от данни, използвани за обучение на 
изкуствения интелект, следва да бъдат 
преразгледани, за да се избегне 
засилването на свързаните с пола 
стереотипи и други пристрастия, както 
и когато е целесъобразно – 
изкуственият интелект да се 
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използва за установяване и коригиране 
на човешките пристрастия при 
наличие на такива;

Or. en

Изменение 28
Свеня Хан, Дита Харанзова, Стефани Йон-Куртен, Сандро Гоци, Клаудия Гамон

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. призовава Комисията да включи 
сектора на образованието в 
регулаторната рамка за високорискови 
приложения с изкуствен интелект, като 
се има предвид важността на това да се 
гарантира, че образованието ще 
продължи да допринася за 
общественото благо, както и високата 
степен на чувствителност на данните за 
учениците, студентите и другите учащи; 
подчертава, че наборите от данни, 
използвани за обучение на изкуствения 
интелект, следва да бъдат 
преразгледани, за да се избегне 
засилването на свързаните с пола 
стереотипи и други пристрастия;

2. призовава Комисията да включи 
използването на определени 
приложения с изкуствен интелект в 
сектора на образованието, които са 
предмет на схеми за сертифициране 
или включват чувствителни лични 
данни, в регулаторната рамка за 
високорискови приложения с изкуствен 
интелект, като се има предвид 
важността на това да се гарантира, че 
образованието ще продължи да 
допринася за общественото благо, както 
и високата степен на чувствителност на 
данните за учениците, студентите и 
другите учащи; подчертава, че наборите 
от данни, използвани за обучение на 
изкуствения интелект, следва да бъдат 
преразгледани, за да се избегне 
засилването на свързаните с пола 
стереотипи и други пристрастия;

Or. en

Изменение 29
Доминик Тарчински

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение
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2. призовава Комисията да включи 
сектора на образованието в 
регулаторната рамка за високорискови 
приложения с изкуствен интелект, като 
се има предвид важността на това да се 
гарантира, че образованието ще 
продължи да допринася за 
общественото благо, както и високата 
степен на чувствителност на данните за 
учениците, студентите и другите учащи; 
подчертава, че наборите от данни, 
използвани за обучение на изкуствения 
интелект, следва да бъдат 
преразгледани, за да се избегне 
засилването на свързаните с пола 
стереотипи и други пристрастия;

2. призовава Комисията да провери 
дали области от сектора на 
образованието следва да попадат в 
регулаторната рамка за високорискови 
приложения с изкуствен интелект, като 
се има предвид важността на това да се 
гарантира, че образованието ще 
продължи да допринася за 
общественото благо, както и високата 
степен на чувствителност на данните за 
учениците, студентите и другите учащи; 
отбелязва, че наборите от данни, 
използвани за обучение на изкуствения 
интелект, може да съдържат присъщи 
пристрастия и насърчава усилията за 
тяхното намаляване, като крайният 
резултат от приложенията с 
изкуствен интелект следва да бъде 
преразгледан, за да се избегнат 
несправедливите пристрастия;

Or. en

Изменение 30
Брандо Бенифеи

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. призовава Комисията да включи 
сектора на образованието в 
регулаторната рамка за високорискови 
приложения с изкуствен интелект, като 
се има предвид важността на това да се 
гарантира, че образованието ще 
продължи да допринася за 
общественото благо, както и високата 
степен на чувствителност на данните за 
учениците, студентите и другите учащи; 
подчертава, че наборите от данни, 
използвани за обучение на изкуствения 
интелект, следва да бъдат 
преразгледани, за да се избегне 
засилването на свързаните с пола 

2. призовава Комисията да включи 
сектора на образованието в 
регулаторната рамка за високорискови 
приложения с изкуствен интелект, като 
се има предвид важността на това да се 
гарантира, че образованието ще 
продължи да допринася за 
общественото благо, както и високата 
степен на чувствителност на данните за 
учениците, студентите и другите учащи; 
подчертава, че наборите от данни, 
използвани за обучение на изкуствения 
интелект, следва да са от най-високо 
качество и да бъдат преразгледани, за 
да се избегне засилването на 
пристрастията и дискриминацията 
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стереотипи и други пристрастия; въз основа на пол, раса и други лични 
характеристики;

Or. en

Изменение 31
Салваторе Де Мео

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. призовава Комисията да включи 
сектора на образованието в 
регулаторната рамка за високорискови 
приложения с изкуствен интелект, като 
се има предвид важността на това да се 
гарантира, че образованието ще 
продължи да допринася за 
общественото благо, както и високата 
степен на чувствителност на данните за 
учениците, студентите и другите учащи; 
подчертава, че наборите от данни, 
използвани за обучение на изкуствения 
интелект, следва да бъдат 
преразгледани, за да се избегне 
засилването на свързаните с пола 
стереотипи и други пристрастия;

2. призовава Комисията да оцени 
съответната степен на риска за 
сектора на образованието, за да се 
прецени дали този сектор следва да 
бъде включен в регулаторната рамка за 
високорискови приложения с изкуствен 
интелект, като се има предвид 
важността на това да се гарантира, че 
образованието ще продължи да 
допринася за общественото благо, както 
и високата степен на чувствителност на 
данните за учениците, студентите и 
другите учащи; подчертава, че наборите 
от данни, използвани за обучение на 
изкуствения интелект, следва да бъдат 
преразгледани, за да се избегне 
засилването на определени стереотипи и 
други пристрастия;

Or. en

Изменение 32
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. призовава Комисията да включи 
сектора на образованието в 
регулаторната рамка за високорискови 

2. призовава Комисията да включи 
сектора на образованието в 
регулаторната рамка за високорискови 
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приложения с изкуствен интелект, като 
се има предвид важността на това да се 
гарантира, че образованието ще 
продължи да допринася за 
общественото благо, както и високата 
степен на чувствителност на данните за 
учениците, студентите и другите учащи; 
подчертава, че наборите от данни, 
използвани за обучение на 
изкуствения интелект, следва да 
бъдат преразгледани, за да се избегне 
засилването на свързаните с пола 
стереотипи и други пристрастия;

приложения с изкуствен интелект, като 
се има предвид важността на това да се 
гарантира, че образованието ще 
продължи да допринася за 
общественото благо, както и високата 
степен на чувствителност на данните за 
учениците, студентите и другите учащи;

Or. fr

Изменение 33
Алесандра Басо, Изабела Товалиери, Антонио Мария Риналди
от името на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. призовава Комисията да включи 
сектора на образованието в 
регулаторната рамка за високорискови 
приложения с изкуствен интелект, като 
се има предвид важността на това да се 
гарантира, че образованието ще 
продължи да допринася за 
общественото благо, както и високата 
степен на чувствителност на данните за 
учениците, студентите и другите учащи; 
подчертава, че наборите от данни, 
използвани за обучение на 
изкуствения интелект, следва да 
бъдат преразгледани, за да се избегне 
засилването на свързаните с пола 
стереотипи и други пристрастия;

2. призовава Комисията да включи 
сектора на образованието в 
регулаторната рамка за високорискови 
приложения с изкуствен интелект, като 
се има предвид важността на това да се 
гарантира, че образованието ще 
продължи да допринася за 
общественото благо, както и високата 
степен на чувствителност на данните за 
учениците, студентите и другите учащи;

Or. en

Изменение 34
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Адриана Малдонадо Лопес

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. призовава Комисията да включи 
сектора на образованието в 
регулаторната рамка за високорискови 
приложения с изкуствен интелект, като 
се има предвид важността на това да се 
гарантира, че образованието ще 
продължи да допринася за 
общественото благо, както и високата 
степен на чувствителност на данните за 
учениците, студентите и другите учащи; 
подчертава, че наборите от данни, 
използвани за обучение на изкуствения 
интелект, следва да бъдат 
преразгледани, за да се избегне 
засилването на свързаните с пола 
стереотипи и други пристрастия;

2. призовава Комисията да включи 
сектора на образованието в 
регулаторната рамка за високорискови 
приложения с изкуствен интелект, като 
се има предвид важността на това да се 
гарантира, че образованието ще 
продължи да допринася за 
общественото благо, както и високата 
степен на чувствителност на данните за 
учениците, студентите и другите учащи 
с цел да се насърчава общото благо и 
благосъстояние на обществото; 
подчертава, че наборите от данни, 
използвани за обучение на изкуствения 
интелект, следва да бъдат 
преразгледани, за да се избегне 
засилването на свързаните с пола 
стереотипи и други пристрастия;

Or. es

Изменение 35
Изабела Товалиери, Алесандра Басо

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. призовава Комисията да включи 
сектора на образованието в 
регулаторната рамка за високорискови 
приложения с изкуствен интелект, като 
се има предвид важността на това да се 
гарантира, че образованието ще 
продължи да допринася за 
общественото благо, както и високата 
степен на чувствителност на данните за 
учениците, студентите и другите учащи; 
подчертава, че наборите от данни, 

2. призовава Комисията да включи 
сектора на образованието в 
регулаторната рамка за високорискови 
приложения с изкуствен интелект, като 
се има предвид важността на това да се 
гарантира, че образованието ще 
продължи да допринася за 
общественото благо, както и високата 
степен на чувствителност на данните за 
учениците, студентите и другите учащи, 
и като се отчитат заплахите и 
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използвани за обучение на изкуствения 
интелект, следва да бъдат 
преразгледани, за да се избегне 
засилването на свързаните с пола 
стереотипи и други пристрастия;

уязвимостите, свързани с 
киберпространството; подчертава, че 
наборите от данни, използвани за 
обучение на изкуствения интелект, 
следва да бъдат преразгледани, за да се 
избегне засилването на свързаните с 
пола стереотипи и други пристрастия;

Or. en

Изменение 36
Мария Грапини

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. призовава Комисията да включи 
сектора на образованието в 
регулаторната рамка за високорискови 
приложения с изкуствен интелект, като 
се има предвид важността на това да се 
гарантира, че образованието ще 
продължи да допринася за 
общественото благо, както и високата 
степен на чувствителност на данните за 
учениците, студентите и другите учащи; 
подчертава, че наборите от данни, 
използвани за обучение на изкуствения 
интелект, следва да бъдат 
преразгледани, за да се избегне 
засилването на свързаните с пола 
стереотипи и други пристрастия;

2. призовава Комисията да включи 
сектора на образованието в 
регулаторната рамка за високорискови 
приложения с изкуствен интелект, като 
се има предвид важността на това да се 
гарантира, че образованието ще 
продължи да допринася за 
общественото благо, както и високата 
степен на чувствителност на данните за 
учениците, студентите и другите учащи; 
подчертава, че наборите от данни, 
използвани за обучение на изкуствения 
интелект, следва да бъдат 
преразгледани, за да се избегне 
засилването на свързаните с пола, 
религията, културата и 
националната принадлежност 
стереотипи и други пристрастия;

Or. ro

Изменение 37
Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 2
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Проект на становище Изменение

2. призовава Комисията да включи 
сектора на образованието в 
регулаторната рамка за високорискови 
приложения с изкуствен интелект, като 
се има предвид важността на това да се 
гарантира, че образованието ще 
продължи да допринася за 
общественото благо, както и високата 
степен на чувствителност на данните за 
учениците, студентите и другите учащи; 
подчертава, че наборите от данни, 
използвани за обучение на изкуствения 
интелект, следва да бъдат 
преразгледани, за да се избегне 
засилването на свързаните с пола 
стереотипи и други пристрастия;

2. призовава Комисията да включи 
сектора на образованието в 
регулаторната рамка за високорискови 
приложения с изкуствен интелект, като 
се има предвид важността на това да се 
гарантира, че образованието ще 
продължи да допринася за 
общественото благо, както и високата 
степен на чувствителност на данните за 
учениците, студентите и другите учащи; 
подчертава, че наборите от данни, 
използвани за обучение на изкуствения 
интелект, и крайните резултати 
следва да бъдат преразгледани, за да се 
избегне засилването на свързаните с 
пола стереотипи и други пристрастия;

Or. en

Изменение 38
Едина Тот

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. призовава Комисията да включи 
сектора на образованието в 
регулаторната рамка за високорискови 
приложения с изкуствен интелект, като 
се има предвид важността на това да се 
гарантира, че образованието ще 
продължи да допринася за 
общественото благо, както и високата 
степен на чувствителност на данните за 
учениците, студентите и другите учащи; 
подчертава, че наборите от данни, 
използвани за обучение на изкуствения 
интелект, следва да бъдат 
преразгледани, за да се избегне 
засилването на свързаните с пола 
стереотипи и други пристрастия;

2. призовава Комисията да включи 
сектора на образованието в 
регулаторната рамка за високорискови 
приложения с изкуствен интелект, като 
се има предвид важността на това да се 
гарантира, че образованието ще 
продължи да допринася за 
общественото благо, както и високата 
степен на чувствителност на данните за 
учениците, студентите и другите учащи; 
подчертава, че наборите от данни, 
използвани за обучение на изкуствения 
интелект, следва да бъдат 
преразгледани, за да се избегне 
дискриминацията;
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Or. en

Изменение 39
Томислав Сокол

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. призовава Комисията да включи 
сектора на образованието в 
регулаторната рамка за високорискови 
приложения с изкуствен интелект, като 
се има предвид важността на това да се 
гарантира, че образованието ще 
продължи да допринася за 
общественото благо, както и високата 
степен на чувствителност на данните за 
учениците, студентите и другите учащи; 
подчертава, че наборите от данни, 
използвани за обучение на изкуствения 
интелект, следва да бъдат 
преразгледани, за да се избегне 
засилването на свързаните с пола 
стереотипи и други пристрастия;

2. призовава Комисията да включи 
сектора на образованието в 
регулаторната рамка за високорискови 
приложения с изкуствен интелект, като 
се има предвид важността на това да се 
гарантира, че образованието ще 
продължи да допринася за 
общественото благо, както и високата 
степен на чувствителност на данните за 
учениците, студентите и другите учащи; 
подчертава, че наборите от данни, 
използвани за обучение на изкуствения 
интелект, следва да бъдат 
преразгледани, за да се избегне 
засилването на стереотипите и 
пристрастията;

Or. en

Изменение 40
Адриана Малдонадо Лопес

Проект на становище
Параграф 2а (нов)

Проект на становище Изменение

2а. посочва, че децата имат право 
на качествено обществено 
образование във всички степени; във 
връзка с това призовава за 
разработването, въвеждането и 
използването на качествени системи 
с изкуствен интелект, които 
улесняват и предоставят качествени 
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образователни инструменти за 
всички ученици във всички степени, и 
подчертава, че въвеждането на нови 
системи с изкуствен интелект в 
училищата не следва да води до по-
голямо цифрово разделение в 
обществото; призовава Комисията да 
проучи по какъв начин да бъдат 
внедрени тези системи особено в най-
уязвимите учебни заведения и в 
обезлюдени райони, където няма 
свързаност с интернет или тя е 
недостатъчна;

Or. es

Изменение 41
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Проект на становище
Параграф 2а (нов)

Проект на становище Изменение

2а. предупреждава Комисията за 
рисковете, свързани с използването на 
новите цифрови технологии в 
основното и средното образование и 
дори още от предучилищното 
образование; припомня, че 
ненавършилите пълнолетие лица 
трябва да са обект на специална 
закрила по отношение на цифровото 
съдържание, на което биха могли да 
бъдат изложени, както и по 
отношение на начините, по които 
новите технологии като изкуствения 
интелект могат да използват 
личните им данни и най-вече 
данните, съобщавани в рамките на 
училището или образователните 
дейности; посочва факта, че 
прибягването до цифрови средства в 
образованието води до 
документирани отрицателни 
последици за вниманието, 
развитието и способностите на 
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учениците; във връзка с това 
призовава Комисията да ограничи 
внедряването на изкуствения 
интелект до висшето образование и 
научните изследвания, тъй като 
тогава учащите биха били подходящи 
за влизане в контакт с него;

Or. fr

Изменение 42
Марко Дзуло

Проект на становище
Параграф 2а (нов)

Проект на становище Изменение

2а. настоятелно призовава 
Комисията да пази и насърчава 
множеството референтни теории, на 
които да бъде основано развитието 
на системите за изкуствен 
интелект;

Or. it

Изменение 43
Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 2a (нов)

Проект на становище Изменение

2a. подчертава важността на 
обучението на висококвалифицирани 
специалисти в тази област, 
включването на етичните аспекти в 
техните учебни програми и 
подкрепата на слабо представените 
групи в тази сфера, както и 
създаването на стимули за 
висококвалифицираните специалисти 
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да търсят работа в рамките на 
Европейския съюз;

Or. en

Изменение 44
Брандо Бенифеи

Проект на становище
Параграф 2a (нов)

Проект на становище Изменение

2a. изтъква нарастващата 
необходимост от гарантиране на 
взаимното признаване на минимално 
равнище на професионални 
квалификации във връзка с уменията в 
областта на изкуствения интелект в 
целия ЕС, тъй като няколко държави 
членки актуализират предлаганото 
от тях образование, като включват 
умения, свързани с изкуствения 
интелект, и въвеждат специални 
учебни програми за разработчици в 
тази област; подчертава, че е 
необходимо те да са в съответствие с 
оценката на етичните насоки за 
надежден изкуствен интелект; 
призовава Комисията да актуализира 
предложението си в Бялата книга 
относно изкуствения интелект, за да 
се предложи рамка в тази посока;

Or. en

Изменение 45
Адриана Малдонадо Лопес

Проект на становище
Параграф 2б (нов)

Проект на становище Изменение

2б. призовава Комисията да 



AM\1202442BG.docx 31/77 PE650.362v01-00

BG

установи метод за контрол върху 
съдържанието от страна на 
производителите на това оборудване, 
което използва изкуствен интелект, 
посредством етикет за данните или 
друго подобно средство, като 
предоставят информация, 
позволяваща вземането на свободни и 
информирани решения, предвид 
големия брой ученици, ненавършили 
пълнолетие, които следва да имат 
ограничен достъп до определено, 
неподходящо за възрастта им 
съдържане;

Or. es

Изменение 46
Марко Дзуло

Проект на становище
Параграф 2б (нов)

Проект на становище Изменение

2б. изразява загриженост във 
връзка с използването на някои места 
на приложения с изкуствен интелект 
за дистанционна биометрична 
идентификация; припомня, че 
използването на навлизащи в личното 
пространство технологии за 
наблюдение, особено в секторите с 
висок риск, като образованието, 
може да наруши основните права, 
тъй като предполага използването на 
чувствителни данни;

Or. it

Изменение 47
Брандо Бенифеи

Проект на становище
Параграф 2б (нов)
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Проект на становище Изменение

2б. настоятелно призовава 
държавите членки, които все още не 
са модернизирали образователните си 
системи, да го направят, като 
поставят по-силен акцент върху 
предметите в областта на науките, 
технологиите, инженерството, 
изкуството и математика (НТИИМ), 
за да се предостави възможност на 
учениците да придобият 
минималните необходими умения в 
едно все по-цифровизирано общество;

Or. en

Изменение 48
Джорди Каняс, Свеня Хан, Клаудия Гамон

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. изразява своята загриженост във 
връзка с факта, че училищата и другите 
публични образователни институции 
стават все по-зависими от услугите, 
свързани с образователните технологии, 
включително приложенията с изкуствен 
интелект, предоставяни от малко на 
брой технологични дружества; 
подчертава, че това може да доведе до 
неравен достъп до данни и до 
ограничаване на конкуренцията чрез 
ограничаване на избора на 
потребителите; призовава тези данни 
да бъдат споделени със съответните 
публични органи, така че да могат да се 
използват за разработване на учебни 
програми и педагогически практики (по-
специално предвид това, че тези услуги 
се закупуват с публични средства или се 
предлагат безплатно на публични 
образователни институции, и тъй като 

3. изразява своята загриженост във 
връзка с факта, че училищата и другите 
публични образователни институции 
стават все по-зависими от услугите, 
свързани с образователните технологии, 
включително приложенията с изкуствен 
интелект, предоставяни от малко на 
брой технологични дружества; 
подчертава, че това може да доведе до 
неравен достъп до данни и до 
ограничаване на конкуренцията чрез 
ограничаване на избора на 
потребителите; във връзка с това 
подчертава важността на 
подкрепата за въвеждането на 
изкуствения интелект от МСП в 
областта на образованието, 
културата и аудио-визуалния сектор 
чрез финансово подпомагане и други 
подходящи стимули, които не водят 
до непропорционална тежест и 
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образованието е общо благо); създават еднакви условия на 
конкуренция; призовава данните, 
използвани от приложения с 
изкуствен интелект в сектора на 
образованието, да бъдат споделени със 
съответните публични органи, така че 
да могат да се използват за разработване 
на учебни програми и педагогически 
практики в съответствие с 
европейските правила за защита на 
данните и неприкосновеността на 
личния живот, както и с етичните и 
демократичните стандарти и 
стандартите за прозрачност (по-
специално когато тези услуги се 
закупуват с публични средства или се 
предлагат безплатно на публични 
образователни институции, предвид 
това, че образованието е общо благо);

Or. en

Изменение 49
Жофроа Дидие

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. изразява своята загриженост във 
връзка с факта, че училищата и другите 
публични образователни институции 
стават все по-зависими от услугите, 
свързани с образователните технологии, 
включително приложенията с изкуствен 
интелект, предоставяни от малко на 
брой технологични дружества; 
подчертава, че това може да доведе до 
неравен достъп до данни и до 
ограничаване на конкуренцията чрез 
ограничаване на избора на 
потребителите; призовава тези 
данни да бъдат споделени със 
съответните публични органи, така 
че да могат да се използват за 
разработване на учебни програми и 

3. изразява своята загриженост във 
връзка с факта, че училищата и другите 
публични образователни институции 
стават все по-зависими от услугите, 
свързани с образователните технологии, 
включително приложенията с изкуствен 
интелект, предоставяни от големи 
дружества от сферата на високите 
технологии, които на практика имат 
монопол и забраняват всякакво 
споделяне на информационните си 
масиви, които се основават на 
събирането на релационни и 
поведенчески лични данни за хората; 
подчертава, че това води до неравен 
достъп до данни, който определено 
ограничава конкуренцията, но също 
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педагогически практики (по-
специално предвид това, че тези 
услуги се закупуват с публични 
средства или се предлагат безплатно 
на публични образователни 
институции, и тъй като 
образованието е общо благо);

така води до нови форми на власт и 
господство, които накърняват в 
особена степен достъпа до знания, 
култура и образование; приканва 
Комисията в сътрудничество с 
държавите членки да разработи 
алтернативна инфраструктура в 
областта на образованието, частния 
облак и интелигентния труд;

Or. fr

Изменение 50
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. изразява своята загриженост във 
връзка с факта, че училищата и другите 
публични образователни институции 
стават все по-зависими от услугите, 
свързани с образователните технологии, 
включително приложенията с изкуствен 
интелект, предоставяни от малко на 
брой технологични дружества; 
подчертава, че това може да доведе до 
неравен достъп до данни и до 
ограничаване на конкуренцията чрез 
ограничаване на избора на 
потребителите; призовава тези данни 
да бъдат споделени със съответните 
публични органи, така че да могат да 
се използват за разработване на 
учебни програми и педагогически 
практики (по-специално предвид 
това, че тези услуги се закупуват с 
публични средства или се предлагат 
безплатно на публични образователни 
институции, и тъй като 
образованието е общо благо);

3. изразява своята загриженост във 
връзка с факта, че училищата и другите 
публични образователни институции 
стават все по-зависими от услугите, 
свързани с образователните технологии, 
включително приложенията с изкуствен 
интелект, предоставяни от малко на 
брой технологични дружества; 
подчертава, че тази зависимост може 
да доведе до загуба на 
преподавателски умения, които са 
независими от цифровите 
инструменти, и в крайна сметка да 
превърне европейското образование в 
заложник на технологичните 
дружества в тази област, което би 
довело до ограничаване на 
независимостта на потребителите, 
било то лица или институции, или до 
създаване на неравнопоставеност 
между образователните институции, 
които са оборудвани с тези 
технологии, и онези, които не са; 
призовава Комисията да предостави 
свобода на действие на държавите 
членки във връзка с регламентирането 
на употребата и внедряването на 
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новите цифрови технологии на 
територията им в съответствие с 
особеностите на отделните 
държави;

Or. fr

Изменение 51
Свеня Хан, Дита Харанзова, Клаудия Гамон

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. изразява своята загриженост във 
връзка с факта, че училищата и другите 
публични образователни институции 
стават все по-зависими от услугите, 
свързани с образователните технологии, 
включително приложенията с изкуствен 
интелект, предоставяни от малко на 
брой технологични дружества; 
подчертава, че това може да доведе до 
неравен достъп до данни и до 
ограничаване на конкуренцията чрез 
ограничаване на избора на 
потребителите; призовава тези данни да 
бъдат споделени със съответните 
публични органи, така че да могат да се 
използват за разработване на учебни 
програми и педагогически практики (по-
специално предвид това, че тези 
услуги се закупуват с публични 
средства или се предлагат безплатно 
на публични образователни 
институции, и тъй като 
образованието е общо благо);

3. изразява своята загриженост във 
връзка с факта, че училищата и другите 
публични образователни институции 
стават все по-зависими от услугите, 
свързани с образователните технологии, 
включително приложенията с изкуствен 
интелект, предоставяни от малко на 
брой технологични дружества; 
подчертава, че това може да доведе до 
неравен достъп до данни и до 
ограничаване на конкуренцията чрез 
ограничаване на избора на 
потребителите; призовава тези данни да 
бъдат достъпни за широката 
общественост (при спазване на 
принципите за свободен достъп, без 
да се засяга законодателството в 
областта на авторското право и 
поверителността на търговската 
информация) по стандартизиран 
начин, така че да могат да се използват 
за оценката, усъвършенстването и 
разработването на нови учебни 
програми и педагогически практики; 
технологиите, използвани от 
публичните образователни 
институции или закупени с публични 
средства, следва да се основават на 
технология с отворен код, когато 
това е възможно;

Or. en
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Изменение 52
Салваторе Де Мео

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. изразява своята загриженост 
във връзка с факта, че училищата и 
другите публични образователни 
институции стават все по-зависими 
от услугите, свързани с 
образователните технологии, 
включително приложенията с изкуствен 
интелект, предоставяни от малко на 
брой технологични дружества; 
подчертава, че това може да доведе до 
неравен достъп до данни и до 
ограничаване на конкуренцията чрез 
ограничаване на избора на 
потребителите; призовава тези данни 
да бъдат споделени със съответните 
публични органи, така че да могат да 
се използват за разработване на 
учебни програми и педагогически 
практики (по-специално предвид 
това, че тези услуги се закупуват с 
публични средства или се предлагат 
безплатно на публични образователни 
институции, и тъй като 
образованието е общо благо);

3. отбелязва, че училищата и 
другите публични образователни 
институции все повече използват 
услугите, свързани с образователните 
технологии, включително приложенията 
с изкуствен интелект; изразява своята 
загриженост във връзка с факта, че 
тези технологии понастоящем се 
предоставят от малко на брой 
технологични дружества; подчертава, че 
това може да доведе до неравен достъп 
до данни и до ограничаване на 
конкуренцията чрез ограничаване на 
избора на потребителите; поради това 
призовава за инвестиции в 
европейските ИТ дружества, за да 
могат да развиват необходимите 
технологии в рамките на Европейския 
съюз, както и да разработят 
благоприятстваща стратегия за 
данните, която дава възможност на 
тези дружества да захранят 
системите си за изкуствен интелект 
с необходимите бази данни;

Or. en

Изменение 53
Арба Кокалари

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. изразява своята загриженост 
във връзка с факта, че училищата и 

3. подчертава колко е важно 
пазарът за технологични услуги, 
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другите публични образователни 
институции стават все по-зависими 
от услугите, свързани с 
образователните технологии, 
включително приложенията с 
изкуствен интелект, предоставяни 
от малко на брой технологични 
дружества; подчертава, че това може 
да доведе до неравен достъп до данни и 
до ограничаване на конкуренцията чрез 
ограничаване на избора на 
потребителите; призовава тези данни 
да бъдат споделени със съответните 
публични органи, така че да могат да 
се използват за разработване на учебни 
програми и педагогически практики (по-
специално предвид това, че тези 
услуги се закупуват с публични 
средства или се предлагат безплатно 
на публични образователни 
институции, и тъй като 
образованието е общо благо);

използвани в образованието, да се 
характеризира със свободна 
конкуренция и многообразие на 
доставчиците; подчертава, че това 
може да доведе до неравен достъп до 
данни и до ограничаване на 
конкуренцията чрез ограничаване на 
избора на потребителите; приветства 
използването на данни от 
приложения с изкуствен интелект, 
които се използват в публичния 
сектор за разработване на учебни 
програми и педагогически практики;

Or. sv

Изменение 54
Моника Беньова

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. изразява своята загриженост във 
връзка с факта, че училищата и другите 
публични образователни институции 
стават все по-зависими от услугите, 
свързани с образователните технологии, 
включително приложенията с изкуствен 
интелект, предоставяни от малко на 
брой технологични дружества; 
подчертава, че това може да доведе до 
неравен достъп до данни и до 
ограничаване на конкуренцията чрез 
ограничаване на избора на 
потребителите; призовава тези данни да 
бъдат споделени със съответните 

3. изразява своята загриженост във 
връзка с факта, че училищата и другите 
публични образователни институции 
стават все по-зависими от услугите, 
свързани с образователните технологии, 
включително приложенията с изкуствен 
интелект, предоставяни от малко на 
брой технологични дружества; 
подчертава, че това може да доведе до 
неравен достъп до данни и до 
ограничаване на конкуренцията чрез 
ограничаване на избора на 
потребителите; призовава тези данни да 
бъдат споделени със съответните 
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публични органи, така че да могат да се 
използват за разработване на учебни 
програми и педагогически практики (по-
специално предвид това, че тези услуги 
се закупуват с публични средства или се 
предлагат безплатно на публични 
образователни институции, и тъй като 
образованието е общо благо);

публични органи, така че да могат да се 
използват за разработване на учебни 
програми и педагогически практики (по-
специално предвид това, че тези услуги 
се закупуват с публични средства или се 
предлагат безплатно на публични 
образователни институции, и тъй като 
образованието е общо благо); 
подчертава важността на 
включването на множество 
доставчици на изкуствен интелект с 
цел благоприятстване на 
конкуренцията и разширяване на 
избора на потребителите; насърчава 
системите с отворен код с цел 
стимулиране на иновациите и 
напредъка в ЕС;

Or. en

Изменение 55
Доминик Тарчински

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. изразява своята загриженост във 
връзка с факта, че училищата и другите 
публични образователни институции 
стават все по-зависими от услугите, 
свързани с образователните 
технологии, включително 
приложенията с изкуствен интелект, 
предоставяни от малко на брой 
технологични дружества; 
подчертава, че това може да доведе 
до неравен достъп до данни и до 
ограничаване на конкуренцията чрез 
ограничаване на избора на 
потребителите; призовава тези 
данни да бъдат споделени със 
съответните публични органи, така че 
да могат да се използват за разработване 
на учебни програми и педагогически 
практики (по-специално предвид това, 

3. изразява своята загриженост във 
връзка с факта, че училищата и другите 
публични образователни институции 
може да се сблъскат с ограничен 
избор във връзка с приложенията с 
изкуствен интелект; насърчава 
публичните органи да предприемат 
иновативен подход по отношение на 
обществените поръчки, включително 
чрез партньорства с други публични 
органи, така че да се разшири 
спектърът от оферти, които се 
отправят към публичните 
образователни институции в цяла 
Европа; призовава данните да бъдат 
споделени със съответните публични 
органи, така че да могат да се използват 
за разработване на учебни програми и 
педагогически практики (по-специално 



AM\1202442BG.docx 39/77 PE650.362v01-00

BG

че тези услуги се закупуват с публични 
средства или се предлагат безплатно на 
публични образователни институции, и 
тъй като образованието е общо благо);

предвид това, че тези услуги се 
закупуват с публични средства или се 
предлагат безплатно на публични 
образователни институции, и тъй като 
образованието е общо благо);

Or. en

Изменение 56
Марко Дзуло

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. изразява своята загриженост във 
връзка с факта, че училищата и другите 
публични образователни институции 
стават все по-зависими от услугите, 
свързани с образователните технологии, 
включително приложенията с изкуствен 
интелект, предоставяни от малко на 
брой технологични дружества; 
подчертава, че това може да доведе до 
неравен достъп до данни и до 
ограничаване на конкуренцията чрез 
ограничаване на избора на 
потребителите; призовава тези данни да 
бъдат споделени със съответните 
публични органи, така че да могат да се 
използват за разработване на учебни 
програми и педагогически практики (по-
специално предвид това, че тези услуги 
се закупуват с публични средства или се 
предлагат безплатно на публични 
образователни институции, и тъй като 
образованието е общо благо);

3. изразява своята загриженост във 
връзка с факта, че училищата и другите 
публични образователни институции 
стават все по-зависими от услугите, 
свързани с образователните технологии, 
включително приложенията с изкуствен 
интелект, предоставяни от малко на 
брой технологични дружества; 
подчертава, че това може да доведе до 
неравен достъп до данни и до 
ограничаване на конкуренцията чрез 
ограничаване на избора на 
потребителите; призовава тези данни да 
бъдат достъпни, оперативно 
съвместими, с високо качество и 
споделени със съответните публични 
органи, така че да могат да се използват 
за разработване на учебни програми и 
педагогически практики (по-специално 
предвид това, че тези услуги се 
закупуват с публични средства или се 
предлагат безплатно на публични 
образователни институции, и тъй като 
образованието е общо благо);

Or. it

Изменение 57
Едина Тот
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Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. изразява своята загриженост във 
връзка с факта, че училищата и другите 
публични образователни институции 
стават все по-зависими от услугите, 
свързани с образователните технологии, 
включително приложенията с изкуствен 
интелект, предоставяни от малко на 
брой технологични дружества; 
подчертава, че това може да доведе до 
неравен достъп до данни и до 
ограничаване на конкуренцията чрез 
ограничаване на избора на 
потребителите; призовава тези данни да 
бъдат споделени със съответните 
публични органи, така че да могат да се 
използват за разработване на учебни 
програми и педагогически практики (по-
специално предвид това, че тези услуги 
се закупуват с публични средства или се 
предлагат безплатно на публични 
образователни институции, и тъй като 
образованието е общо благо);

3. изразява своята загриженост във 
връзка с факта, че училищата и другите 
публични образователни институции 
стават все по-зависими от услугите, 
свързани с образователните технологии, 
включително приложенията с изкуствен 
интелект, предоставяни от малко на 
брой технологични дружества; 
подчертава, че това може да доведе до 
по-нататъшна разпокъсаност на 
вътрешния пазар, неравен достъп до 
данни и до ограничаване на 
конкуренцията чрез ограничаване на 
избора на потребителите; призовава 
тези данни да бъдат споделени със 
съответните публични органи, така че 
да могат да се използват за разработване 
на учебни програми и педагогически 
практики (по-специално предвид това, 
че тези услуги се закупуват с публични 
средства или се предлагат безплатно на 
публични образователни институции, и 
тъй като образованието е общо благо);

Or. en

Изменение 58
Ана-Мишел Асимакопулу

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. изразява своята загриженост във 
връзка с факта, че училищата и другите 
публични образователни институции 
стават все по-зависими от услугите, 
свързани с образователните технологии, 
включително приложенията с изкуствен 
интелект, предоставяни от малко на 

3. изразява своята загриженост във 
връзка с факта, че училищата и другите 
публични образователни институции 
стават все по-зависими от услугите, 
свързани с образователните технологии, 
включително приложенията с изкуствен 
интелект, предоставяни от малко на 
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брой технологични дружества; 
подчертава, че това може да доведе до 
неравен достъп до данни и до 
ограничаване на конкуренцията чрез 
ограничаване на избора на 
потребителите; призовава тези данни да 
бъдат споделени със съответните 
публични органи, така че да могат да се 
използват за разработване на учебни 
програми и педагогически практики (по-
специално предвид това, че тези услуги 
се закупуват с публични средства или се 
предлагат безплатно на публични 
образователни институции, и тъй като 
образованието е общо благо);

брой технологични дружества; 
подчертава, че това може да доведе до 
неравен достъп до данни и до 
ограничаване на конкуренцията чрез 
ограничаване на избора на 
потребителите; призовава тези данни да 
бъдат споделени със съответните 
публични органи по начин, 
съответстващ на изискванията за 
неприкосновеност на личния живот, 
така че да могат да се използват за 
разработване на учебни програми и 
педагогически практики (по-специално 
предвид това, че тези услуги се 
закупуват с публични средства или се 
предлагат безплатно на публични 
образователни институции, и тъй като 
образованието е общо благо);

Or. en

Изменение 59
Изабела Товалиери, Алесандра Басо

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. изразява своята загриженост във 
връзка с факта, че училищата и другите 
публични образователни институции 
стават все по-зависими от услугите, 
свързани с образователните технологии, 
включително приложенията с изкуствен 
интелект, предоставяни от малко на 
брой технологични дружества; 
подчертава, че това може да доведе до 
неравен достъп до данни и до 
ограничаване на конкуренцията чрез 
ограничаване на избора на 
потребителите; призовава тези данни да 
бъдат споделени със съответните 
публични органи, така че да могат да се 
използват за разработване на учебни 
програми и педагогически практики (по-
специално предвид това, че тези услуги 

3. изразява своята загриженост във 
връзка с факта, че училищата и другите 
публични образователни институции 
стават все по-зависими от услугите, 
свързани с образователните технологии, 
включително приложенията с изкуствен 
интелект, предоставяни от малко на 
брой технологични дружества; 
подчертава, че това може да доведе до 
неравен достъп до данни и до 
ограничаване на конкуренцията чрез 
ограничаване на избора на 
потребителите; призовава тези данни да 
бъдат споделени със съответните 
публични органи и да бъдат 
наблюдавани от тях, така че да могат 
да се използват за разработване на 
учебни програми и педагогически 
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се закупуват с публични средства или се 
предлагат безплатно на публични 
образователни институции, и тъй като 
образованието е общо благо);

практики (по-специално предвид това, 
че тези услуги се закупуват с публични 
средства или се предлагат безплатно на 
публични образователни институции, и 
тъй като образованието е общо благо);

Or. en

Изменение 60
Мария Грапини

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. изразява своята загриженост във 
връзка с факта, че училищата и другите 
публични образователни институции 
стават все по-зависими от услугите, 
свързани с образователните технологии, 
включително приложенията с изкуствен 
интелект, предоставяни от малко на 
брой технологични дружества; 
подчертава, че това може да доведе до 
неравен достъп до данни и до 
ограничаване на конкуренцията чрез 
ограничаване на избора на 
потребителите; призовава тези данни да 
бъдат споделени със съответните 
публични органи, така че да могат да се 
използват за разработване на учебни 
програми и педагогически практики (по-
специално предвид това, че тези услуги 
се закупуват с публични средства или се 
предлагат безплатно на публични 
образователни институции, и тъй като 
образованието е общо благо);

3. изразява своята загриженост във 
връзка с факта, че училищата и другите 
публични образователни институции 
стават все по-зависими от услугите, 
свързани с образователните технологии, 
включително приложенията с изкуствен 
интелект, предоставяни от малко на 
брой технологични дружества; 
подчертава, че това може да доведе до 
неравен и недостатъчен достъп до 
данни и до ограничаване на 
конкуренцията чрез ограничаване на 
избора на потребителите; призовава 
тези данни да бъдат споделени със 
съответните публични органи, така че 
да могат да се използват за разработване 
на учебни програми и педагогически 
практики (по-специално предвид това, 
че тези услуги се закупуват с публични 
средства или се предлагат безплатно на 
публични образователни институции, и 
тъй като образованието е общо благо);

Or. ro

Изменение 61
Брандо Бенифеи

Проект на становище



AM\1202442BG.docx 43/77 PE650.362v01-00

BG

Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. изразява своята загриженост във 
връзка с факта, че училищата и 
другите публични образователни 
институции стават все по-зависими 
от услугите, свързани с 
образователните технологии, 
включително приложенията с изкуствен 
интелект, предоставяни от малко на 
брой технологични дружества; 
подчертава, че това може да доведе до 
неравен достъп до данни и до 
ограничаване на конкуренцията чрез 
ограничаване на избора на 
потребителите; призовава тези данни да 
бъдат споделени със съответните 
публични органи, така че да могат да се 
използват за разработване на учебни 
програми и педагогически практики (по-
специално предвид това, че тези услуги 
се закупуват с публични средства или се 
предлагат безплатно на публични 
образователни институции, и тъй като 
образованието е общо благо);

3. изразява своята загриженост във 
връзка с факта, че малко на брой 
технологични дружества 
предоставят услуги, свързани с 
образователните технологии, 
включително приложенията с изкуствен 
интелект, и че училищата и другите 
публични образователни институции 
стават все по-зависими; подчертава, 
че това може да доведе до неравен 
достъп до данни и до ограничаване на 
конкуренцията чрез ограничаване на 
избора на потребителите; призовава 
тези данни да бъдат споделени със 
съответните публични органи, така че 
да могат да се използват за разработване 
на учебни програми и педагогически 
практики (по-специално предвид това, 
че тези услуги се закупуват с публични 
средства или се предлагат безплатно на 
публични образователни институции, и 
тъй като образованието е общо благо);

Or. en

Изменение 62
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Проект на становище
Параграф 3а (нов)

Проект на становище Изменение

3а. подчертава, че така 
създадената зависимост от малък 
брой технологични дружества в 
областта на образованието може да 
засегне голям брой доставчици, било 
то производители на оборудване или 
заинтересовани страни, както в 
сектора на физическите средства, 
така и в този на производителите на 
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знания и умения, в това число по 
отношение на предходното поколение 
информационно-технологични 
инструменти; подчертава освен 
това, че тази зависимост би могла да 
доведе до неравен достъп до данни и 
до ограничаване на конкуренцията 
чрез ограничаване на избора на 
потребителите, като тези рискове се 
отнасят и за сферата на културата; 
призовава тези данни да бъдат 
споделени със съответните публични 
органи, така че да могат да се 
използват за разработване на учебни 
програми и педагогически практики 
(по-специално предвид това, че тези 
услуги се закупуват с публични 
средства или се предлагат безплатно 
на публични образователни 
институции, и тъй като 
образованието е общо благо);

Or. fr

Изменение 63
Ан-Софи Пелтие

Проект на становище
Параграф 3а (нов)

Проект на становище Изменение

3а. припомня основната роля на 
човека при предаването на знания и 
риска от цифрово разделение при 
достъпа до цифрово образователно 
съдържание;

Or. fr

Изменение 64
Мария Да Граса Карвалю

Проект на становище
Параграф 3a (нов)
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Проект на становище Изменение

3a. подчертава необходимостта 
от това правителствата и 
образователните институции да 
преосмислят и преработят 
образователните програми, за да се 
подготвят учащите и 
потребителите за нарастващото 
присъствие на изкуствения интелект 
във всички аспекти на човешката 
дейност;

Or. en

Изменение 65
Брандо Бенифеи

Проект на становище
Параграф 3a (нов)

Проект на становище Изменение

3a. настоятелно призовава 
Комисията да се бори с пазарните 
практики, водещи до необосновано 
монополизиране на събирането на 
данни и до ограничаване на достъпа 
до данни в сферата на услугите, 
свързани с образователните 
технологии; призовава Комисията да 
гарантира справедлив достъп до 
данни за всички дружества, по-
специално за МСП и дружествата в 
областта на културата и 
творчеството, които изпълняват 
съществена роля за поддържане на 
социалното сближаване и 
културното многообразие в Европа, 
както и за отстояване на 
демократичните ценности;

Or. en
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Изменение 66
Ан-Софи Пелтие

Проект на становище
Параграф 3б (нов)

Проект на становище Изменение

3б. във връзка с това счита, че 
използването на изкуствен интелект 
за усвояване на знания и умения е 
инструмент, до който трябва да бъде 
даден достъп на възможно най-голям 
брой ползватели, за да не се 
задълбочават още повече 
съществуващите неравенства;

Or. fr

Изменение 67
Жофроа Дидие

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. подчертава важността на това да 
се създаде подходяща рамка за 
обществените поръчки за такива услуги 
за публичния сектор, включително за 
образователните институции, за да се 
гарантира избор на потребителите и 
зачитане на основните права; 
подчертава необходимостта публичните 
купувачи да вземат предвид 
специфични критерии, като 
недискриминация и неприкосновеност 
на личните данни, по-специално при 
закупуване на услуги за публични 
образователни институции, участието на 
преподавателите и учащите се;

4. подчертава важността на това да 
се създаде подходяща рамка за 
обществените поръчки за такива услуги 
за публичния сектор, включително за 
образователните институции, за да се 
гарантира избор на потребителите и 
зачитане на основните права; 
подчертава необходимостта публичните 
купувачи да вземат предвид 
специфични критерии, като 
недискриминация и неприкосновеност 
на личните данни, по-специално при 
закупуване на услуги за публични 
образователни институции, участието на 
преподавателите и учащите се; изисква 
да се приложи свързан с изкуствения 
интелект план за 
научноизследователска и развойна 
дейност, който да бъде съсредоточен 
върху образованието, знанията и 
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културата и да може да спре 
изтичането на мозъци и умения от 
Европа; изисква също така да се 
улесни придобиването на когнитивни 
умения и да се намали пропастта в 
нашите общества, свързана с 
притежанието на средствата за 
придобиване на тези умения;

Or. fr

Изменение 68
Ана-Мишел Асимакопулу

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. подчертава важността на това да 
се създаде подходяща рамка за 
обществените поръчки за такива услуги 
за публичния сектор, включително за 
образователните институции, за да се 
гарантира избор на потребителите и 
зачитане на основните права; 
подчертава необходимостта публичните 
купувачи да вземат предвид 
специфични критерии, като 
недискриминация и неприкосновеност 
на личните данни, по-специално при 
закупуване на услуги за публични 
образователни институции, участието на 
преподавателите и учащите се;

4. подчертава важността на това да 
се създаде подходяща рамка за 
обществените поръчки за такива услуги 
за публичния сектор, включително за 
образователните институции, за да се 
гарантира избор на потребителите и 
зачитане на основните права; 
подчертава необходимостта публичните 
купувачи да вземат предвид 
специфични критерии, като 
недискриминация и неприкосновеност 
на личните данни, по-специално при 
закупуване на услуги за публични 
образователни институции, участието на 
преподавателите и учащите се; 
подчертава необходимостта от това 
да се изисква участието на различни 
по големина технологични дружества 
в сектора, за да се гарантират 
еднакви условия на конкуренция;

Or. en

Изменение 69
Брандо Бенифеи
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Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. подчертава важността на това да 
се създаде подходяща рамка за 
обществените поръчки за такива услуги 
за публичния сектор, включително за 
образователните институции, за да се 
гарантира избор на потребителите и 
зачитане на основните права; 
подчертава необходимостта публичните 
купувачи да вземат предвид 
специфични критерии, като 
недискриминация и неприкосновеност 
на личните данни, по-специално при 
закупуване на услуги за публични 
образователни институции, участието на 
преподавателите и учащите се;

4. подчертава важността на това да 
се създаде подходяща рамка за 
обществените поръчки за такива услуги 
за публичния сектор, включително за 
образователните институции, за да се 
гарантира избор на потребителите и 
зачитане на основните права; 
подчертава необходимостта публичните 
купувачи да вземат предвид 
специфични критерии, като 
недискриминация, най-високи 
стандарти за неприкосновеност на 
личния живот и защита на данните, 
достъпност за учащи със специални 
потребности, по-специално при 
закупуване на услуги за публични 
образователни институции, участието на 
преподавателите и учащите се;

Or. en

Изменение 70
Салваторе Де Мео

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. подчертава важността на това да 
се създаде подходяща рамка за 
обществените поръчки за такива услуги 
за публичния сектор, включително за 
образователните институции, за да се 
гарантира избор на потребителите и 
зачитане на основните права; 
подчертава необходимостта публичните 
купувачи да вземат предвид 
специфични критерии, като 
недискриминация и неприкосновеност 
на личните данни, по-специално при 
закупуване на услуги за публични 

4. подчертава важността на това да 
се издадат насоки за обществените 
поръчки за такива услуги за публичния 
сектор, включително за образователните 
институции, за да се гарантират 
съответните образователни цели, 
изборът на потребителите и 
зачитането на основните права; 
подчертава необходимостта публичните 
купувачи да вземат предвид 
специфични критерии, свързани със 
съответните образователни цели и 
включващи недискриминация и 
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образователни институции, участието на 
преподавателите и учащите се;

неприкосновеност на личните данни, 
по-специално при закупуване на услуги 
за публични образователни институции, 
участието на преподавателите, 
родителите и учащите се;

Or. en

Изменение 71
Доминик Тарчински

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. подчертава важността на това да 
се създаде подходяща рамка за 
обществените поръчки за такива услуги 
за публичния сектор, включително за 
образователните институции, за да се 
гарантира избор на потребителите и 
зачитане на основните права; 
подчертава необходимостта публичните 
купувачи да вземат предвид 
специфични критерии, като 
недискриминация и неприкосновеност 
на личните данни, по-специално при 
закупуване на услуги за публични 
образователни институции, участието на 
преподавателите и учащите се;

4. подчертава важността на това да 
се разработи рамката за обществените 
поръчки за такива услуги за публичния 
сектор, включително за образователните 
институции, за да се гарантира избор на 
потребителите и да се задълбочи 
пазарът чрез предоставяне на 
възможност за МСП да участват в 
обществените поръчки за 
приложения с изкуствен интелект; 
подчертава необходимостта публичните 
купувачи да вземат предвид 
специфични критерии, като 
недискриминация и неприкосновеност 
на личните данни, по-специално при 
закупуване на услуги за публични 
образователни институции, участието на 
преподавателите и учащите се;

Or. en

Изменение 72
Свеня Хан, Дита Харанзова, Стефани Йон-Куртен, Сандро Гоци, Клаудия Гамон

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение
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4. подчертава важността на това да 
се създаде подходяща рамка за 
обществените поръчки за такива 
услуги за публичния сектор, 
включително за образователните 
институции, за да се гарантира избор 
на потребителите и зачитане на 
основните права; подчертава 
необходимостта публичните купувачи 
да вземат предвид специфични 
критерии, като недискриминация и 
неприкосновеност на личните данни, 
по-специално при закупуване на услуги 
за публични образователни институции, 
участието на преподавателите и 
учащите се;

4. подчертава важността на 
пълноценното използване на 
директивите в областта на 
обществените поръчки и подходящото 
обучение на публичните купувачи, за 
да се гарантира избор на потребителите 
и зачитане на основните права при 
възлагането на обществени поръчки 
за такива услуги в публичния сектор; 
във връзка с това подчертава 
необходимостта публичните купувачи 
да вземат предвид специфични 
критерии, като недискриминация и 
неприкосновеност на личните данни, 
по-специално при закупуване на услуги 
за публични образователни институции, 
участието на преподавателите и 
учащите се;

Or. en

Изменение 73
Мария Да Граса Карвалю

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. подчертава важността на това да 
се създаде подходяща рамка за 
обществените поръчки за такива услуги 
за публичния сектор, включително за 
образователните институции, за да се 
гарантира избор на потребителите и 
зачитане на основните права; 
подчертава необходимостта публичните 
купувачи да вземат предвид 
специфични критерии, като 
недискриминация и неприкосновеност 
на личните данни, по-специално при 
закупуване на услуги за публични 
образователни институции, участието на 
преподавателите и учащите се;

4. подчертава важността на това да 
се създаде подходяща рамка за 
обществените поръчки за такива услуги 
за публичния сектор, включително за 
образователните институции, като се 
създадат еднакви и справедливи 
условия на конкуренция за всички 
доставчици на решения с изкуствен 
интелект, за да се гарантира избор на 
потребителите и зачитане на основните 
права; подчертава необходимостта 
публичните купувачи да вземат предвид 
специфични критерии, като 
недискриминация и неприкосновеност 
на личните данни, по-специално при 
закупуване на услуги за публични 
образователни институции, участието на 
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преподавателите и учащите се;

Or. en

Изменение 74
Марко Дзуло

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. подчертава важността на това да 
се създаде подходяща рамка за 
обществените поръчки за такива услуги 
за публичния сектор, включително за 
образователните институции, за да се 
гарантира избор на потребителите и 
зачитане на основните права; 
подчертава необходимостта публичните 
купувачи да вземат предвид 
специфични критерии, като 
недискриминация и неприкосновеност 
на личните данни, по-специално при 
закупуване на услуги за публични 
образователни институции, участието на 
преподавателите и учащите се;

4. подчертава важността на това да 
се създаде подходяща рамка за 
обществените поръчки за такива услуги 
за публичния сектор, включително за 
образователните институции, за да се 
гарантира максимална прозрачност, 
избор на потребителите и зачитане на 
основните права; подчертава 
необходимостта публичните купувачи 
да вземат предвид специфични 
критерии, като недискриминация, 
екологична устойчивост и 
неприкосновеност на личните данни, 
по-специално при закупуване на услуги 
за публични образователни институции, 
участието на преподавателите и 
учащите се;

Or. it

Изменение 75
Адриана Малдонадо Лопес

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. подчертава важността на това да 
се създаде подходяща рамка за 
обществените поръчки за такива услуги 
за публичния сектор, включително за 
образователните институции, за да се 

4. подчертава важността на това да 
се създаде подходяща рамка за 
обществените поръчки за такива услуги 
за публичния сектор, включително за 
образователните институции, за да се 
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гарантира избор на потребителите и 
зачитане на основните права; 
подчертава необходимостта публичните 
купувачи да вземат предвид 
специфични критерии, като 
недискриминация и неприкосновеност 
на личните данни, по-специално при 
закупуване на услуги за публични 
образователни институции, участието на 
преподавателите и учащите се;

гарантира избор на потребителите и 
зачитане на основните права; 
подчертава необходимостта публичните 
купувачи да вземат предвид 
специфични критерии, като 
недискриминация, етично регулиране 
на неприкосновеността на личните 
данни и основните права, по-
специално при закупуване на услуги за 
публични образователни институции, 
участието на преподавателите и 
учащите се;

Or. es

Изменение 76
Моника Беньова

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. подчертава важността на това да 
се създаде подходяща рамка за 
обществените поръчки за такива услуги 
за публичния сектор, включително за 
образователните институции, за да се 
гарантира избор на потребителите и 
зачитане на основните права; 
подчертава необходимостта публичните 
купувачи да вземат предвид 
специфични критерии, като 
недискриминация и неприкосновеност 
на личните данни, по-специално при 
закупуване на услуги за публични 
образователни институции, участието на 
преподавателите и учащите се;

4. подчертава важността на това да 
се създаде подходяща рамка за 
обществените поръчки за такива услуги 
за публичния сектор, включително за 
образователните институции, за да се 
гарантира избор на потребителите и 
зачитане на основните права; 
подчертава необходимостта публичните 
купувачи да вземат предвид 
специфични критерии, като 
многообразие, недискриминация и 
неприкосновеност на личните данни, 
по-специално при закупуване на услуги 
за публични образователни институции, 
участието на преподавателите и 
учащите се;

Or. en

Изменение 77
Салваторе Де Мео
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Проект на становище
Параграф 4a (нов)

Проект на становище Изменение

4a. по отношение на 
увеличаването на „дълбинните 
фалшификати“ и на друго вредно или 
незаконно съдържание с помощта на 
изкуствения интелект подчертава 
необходимостта от допълване на 
Директивата за електронната 
търговия и стъпвайки на нейната 
стабилна основа, от изясняване на 
регулаторната рамка и въвеждане, 
наред с другото, на по ефективни 
правила за борба с вредното и 
незаконното съдържание, от по-
ефикасни стратегии за защита на 
ненавършилите пълнолетие лица, 
както и от проактивни и подходящи 
мерки за доставчиците на услуги с цел 
систематичното предотвратяване 
на злоупотребите от страна на 
ползвателите, по-специално за 
справяне с разпространението на 
такова съдържание до широката 
общественост;

Or. en

Изменение 78
Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 4a (нов)

Проект на становище Изменение

4a. припомня важността на това 
да се поощрява, насърчава и подкрепя 
по съобразен с индивидуалните 
особености и приобщаващ начин 
определено равнище на медийна, 
цифрова и информационна 
грамотност, което позволява 
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компетентното и критично 
отношение към алгоритъмните 
системи и тяхното използване;

Or. en

Изменение 79
Мария Да Граса Карвалю

Проект на становище
Параграф 4a (нов)

Проект на становище Изменение

4a. насърчава изготвянето на 
насоки за обществените поръчки в 
областта на изкуствения интелект с 
цел да се гарантира отчетност, 
прозрачност и устойчивост;

Or. en

Изменение 80
Стефани Йон-Куртен

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. подчертава ненадеждността 
на настоящите автоматизирани 
средства за премахване на 
незаконното съдържание от онлайн 
платформите, на които се споделя 
аудио-визуално съдържание; призовава 
за забрана на повсеместното 
модериране и автоматичните 
филтри на съдържанието.

заличава се

Or. fr

Изменение 81
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Салваторе Де Мео

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. подчертава ненадеждността 
на настоящите автоматизирани 
средства за премахване на 
незаконното съдържание от онлайн 
платформите, на които се споделя 
аудио-визуално съдържание; призовава 
за забрана на повсеместното 
модериране и автоматичните 
филтри на съдържанието.

заличава се

Or. en

Изменение 82
Моника Беньова

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. подчертава ненадеждността на 
настоящите автоматизирани средства за 
премахване на незаконното съдържание 
от онлайн платформите, на които се 
споделя аудио-визуално съдържание; 
призовава за забрана на повсеместното 
модериране и автоматичните филтри на 
съдържанието.

5. подчертава ненадеждността на 
настоящите автоматизирани средства за 
премахване на незаконното съдържание 
от онлайн платформите, на които се 
споделя аудио-визуално съдържание; 
призовава за забрана на повсеместното 
модериране и автоматичните филтри на 
съдържанието. подчертава ключовите 
изисквания за приложенията с 
изкуствен интелект, като например 
отчетността, включително 
проверимостта и докладването за 
отрицателно въздействие; 
подчертава, че прозрачността следва 
да включва и проследимост и 
обяснимост на съответните 
системи; припомня, че 
приложенията с изкуствен интелект 
трябва да се придържат към 
вътрешни и външни протоколи за 
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безопасност, които следва да са 
точни в техническо отношение и 
стабилни по своя характер; посочва, 
че това следва да се отнася за 
функционирането им както в 
нормални, така и в непознати и 
непредвидими ситуации;

Or. en

Изменение 83
Доминик Тарчински

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. подчертава ненадеждността на 
настоящите автоматизирани средства за 
премахване на незаконното съдържание 
от онлайн платформите, на които се 
споделя аудио-визуално съдържание; 
призовава за забрана на 
повсеместното модериране и 
автоматичните филтри на 
съдържанието.

5. подчертава ненадеждността на 
настоящите автоматизирани средства за 
премахване на незаконното съдържание 
от онлайн платформите, на които се 
споделя аудио-визуално съдържание, 
което може да доведе до неволно 
премахване на законно съдържание; 
подчертава, че ако 
автоматизираните системи не 
включват задоволителни методи за 
прозрачност и напълно достъпни 
системи за отчетност, те няма да са 
в състояние да осигурят подходяща 
защита на правата на ползвателите;

Or. en

Изменение 84
Жофроа Дидие

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. подчертава ненадеждността на 
настоящите автоматизирани 

5. подчертава, че 
автоматизираните средства за 
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средства за премахване на незаконното 
съдържание от онлайн платформите, 
на които се споделя аудио-визуално 
съдържание; призовава за забрана на 
повсеместното модериране и 
автоматичните филтри на 
съдържанието;

премахване на защитени с авторско 
право произведения, публикувани без 
разрешение на онлайн платформите, на 
които се споделя аудио-визуално 
съдържание, следва да са предмет на 
стандартизиране на европейско 
равнище, за да се гарантира доброто 
функциониране по отношение както 
на ползвателите, така и на 
притежателите на права;

Or. fr

Изменение 85
Стефани Йон-Куртен, Сандро Гоци

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. подчертава ненадеждността на 
настоящите автоматизирани 
средства за премахване на незаконното 
съдържание от онлайн платформите, 
на които се споделя аудио-визуално 
съдържание; призовава за забрана на 
повсеместното модериране и 
автоматичните филтри на 
съдържанието.

5. подчертава, че в съответствие 
със съществуващите законови 
разпоредби технологиите, в които се 
използва изкуствен интелект, могат 
да са подходящ и ефикасен 
инструмент в борбата срещу 
незаконното съдържание онлайн; 
подчертава, че тези технологии 
трябва да се използват по 
пропорционален начин, със защитни 
механизми и да гарантират 
зачитането на основните права;

Or. en

Изменение 86
Джорди Каняс

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. подчертава ненадеждността на 5. подчертава, че 
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настоящите автоматизирани 
средства за премахване на незаконното 
съдържание от онлайн платформите, на 
които се споделя аудио-визуално 
съдържание; призовава за забрана на 
повсеместното модериране и 
автоматичните филтри на 
съдържанието.

автоматизираните средства за 
премахване на незаконното съдържание 
от онлайн платформите, на които се 
споделя аудио-визуално съдържание, не 
трябва да възпрепятстват законното 
използване на материал, защитен от 
авторското право; припомня отдавна 
установения принцип на забрана за 
налагане на общо задължение за 
контрол съгласно член 15 от 
Директива 2000/31/ЕО;

Or. en

Изменение 87
Алекс Аджус Салиба

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. подчертава ненадеждността 
на настоящите автоматизирани 
средства за премахване на 
незаконното съдържание от онлайн 
платформите, на които се споделя 
аудио-визуално съдържание; призовава 
за забрана на повсеместното 
модериране и автоматичните 
филтри на съдържанието.

5. припомня, че не следва да се 
извършва общ контрол в 
съответствие с член 15 от 
Директивата за електронната 
търговия и че специалният контрол 
на съдържанието на аудио-визуалните 
услуги следва да се извършва съгласно 
изключенията, предвидени в 
европейското законодателство;

Or. en

Изменение 88
Брандо Бенифеи

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. подчертава ненадеждността 
на настоящите автоматизирани 
средства за премахване на 

5. припомня, че не следва да се 
извършва общ контрол на аудио-
визуалното съдържание в 
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незаконното съдържание от онлайн 
платформите, на които се споделя 
аудио-визуално съдържание; призовава 
за забрана на повсеместното 
модериране и автоматичните 
филтри на съдържанието.

съответствие с член 15 от 
Директивата за електронната 
търговия1a;

_________________
1a Директива 2000/31/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 8 юни 2000 г. за някои правни 
аспекти на услугите на 
информационното общество, и по-
специално на електронната търговия 
на вътрешния пазар (Директива за 
електронната търговия) (ОВ L 178, 
17.7.2000 г., стр. 1).

Or. en

Изменение 89
Арба Кокалари

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. подчертава ненадеждността на 
настоящите автоматизирани средства за 
премахване на незаконното съдържание 
от онлайн платформите, на които се 
споделя аудио-визуално съдържание; 
призовава за забрана на 
повсеместното модериране и 
автоматичните филтри на 
съдържанието.

5. подчертава факта, че 
настоящите автоматизирани средства за 
премахване на незаконното съдържание 
от онлайн платформите, на които се 
споделя аудио-визуално съдържание, 
невинаги са достатъчни;

Or. sv

Изменение 90
Мария Да Граса Карвалю

Проект на становище
Параграф 5
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Проект на становище Изменение

5. подчертава ненадеждността на 
настоящите автоматизирани средства за 
премахване на незаконното съдържание 
от онлайн платформите, на които се 
споделя аудио-визуално съдържание; 
призовава за забрана на 
повсеместното модериране и 
автоматичните филтри на 
съдържанието.

5. подчертава ненадеждността на 
настоящите автоматизирани средства за 
премахване на незаконното съдържание 
от онлайн платформите, на които се 
споделя аудио-визуално съдържание;

Or. en

Изменение 91
Пилар дел Кастильо Вера

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. подчертава ненадеждността на 
настоящите автоматизирани средства за 
премахване на незаконното съдържание 
от онлайн платформите, на които се 
споделя аудио-визуално съдържание; 
призовава за забрана на 
повсеместното модериране и 
автоматичните филтри на 
съдържанието.

5. подчертава важността на 
непрекъснатото подобряване на 
настоящите автоматизирани средства за 
премахване на незаконното съдържание 
от онлайн платформите, на които се 
споделя аудио-визуално съдържание;

Or. en

Изменение 92
Едина Тот

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. подчертава ненадеждността на 
настоящите автоматизирани средства за 

5. подчертава ненадеждността на 
настоящите автоматизирани средства за 
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премахване на незаконното съдържание 
от онлайн платформите, на които се 
споделя аудио-визуално съдържание; 
призовава за забрана на повсеместното 
модериране и автоматичните филтри на 
съдържанието.

премахване на незаконното съдържание 
от онлайн платформите, на които се 
споделя аудио-визуално съдържание; 
отбелязва, че както с Директивата за 
електронната търговия1a, така и с 
преразгледаната Директива за аудио-
визуалните медийни услуги2a относно 
платформите за споделяне на 
видеоклипове не се налага общо 
задължение за контрол; за тази цел 
призовава за запазване на забрана на 
повсеместното модериране и 
автоматичните филтри на 
съдържанието;
_________________
1a Директива 2000/31/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 8 юни 2000 г. за някои правни 
аспекти на услугите на 
информационното общество, и по-
специално на електронната търговия 
на вътрешния пазар (Директива за 
електронната търговия).
2a Директива (ЕС) 2018/1808 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 14 ноември 2018 г. за изменение на 
Директива 2010/13/ЕС за 
координирането на някои разпоредби, 
установени в закони, подзаконови и 
административни актове на 
държавите членки, отнасящи се до 
предоставянето на аудиовизуални 
медийни услуги (Директива за 
аудиовизуалните медийни услуги), 
предвид променящите се пазарни 
условия.

Or. en

Изменение 93
Ана-Мишел Асимакопулу

Проект на становище
Параграф 5
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Проект на становище Изменение

5. подчертава ненадеждността на 
настоящите автоматизирани средства за 
премахване на незаконното съдържание 
от онлайн платформите, на които се 
споделя аудио-визуално съдържание; 
призовава за забрана на повсеместното 
модериране и автоматичните филтри на 
съдържанието.

5. подчертава ненадеждността на 
настоящите автоматизирани средства за 
премахване на незаконното и невярно 
съдържание, което може да блокира 
неправилно законно съдържание; 
призовава за забрана на повсеместното 
модериране и автоматичните филтри на 
съдържанието;

Or. en

Изменение 94
Мария Грапини

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. подчертава ненадеждността на 
настоящите автоматизирани средства за 
премахване на незаконното съдържание 
от онлайн платформите, на които се 
споделя аудио-визуално съдържание; 
призовава за забрана на повсеместното 
модериране и автоматичните филтри на 
съдържанието.

5. подчертава ненадеждността на 
настоящите автоматизирани средства за 
премахване на незаконното съдържание 
от онлайн платформите, на които се 
споделя аудио-визуално съдържание; 
призовава за забрана на повсеместното 
модериране и автоматичните филтри на 
съдържанието за предотвратяване на 
разпространението на незаконно 
съдържание на онлайн платформите;

Or. ro

Изменение 95
Салваторе Де Мео

Проект на становище
Параграф 5а (нов)

Проект на становище Изменение

5a. подчертава, че 
автоматизираните средства за 
премахване на вредно или незаконно 
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съдържание от онлайн платформите 
са ефективен инструмент за защита 
от такова съдържание, и затова 
призовава операторите на 
платформи своевременно да 
премахват незаконно съдържание и 
последователно да го предават на 
правоприлагащите органи за по-
нататъшно наказателно преследване, 
включително на необходимите за 
целта метаданни;

Or. en

Изменение 96
Мария Да Граса Карвалю

Проект на становище
Параграф 5а (нов)

Проект на становище Изменение

5a. призовава за еднакви условия на 
конкуренция и справедлив баланс 
между доставчиците на аудио-
визуални услуги и онлайн 
платформите;

Or. en

Изменение 97
Мария Да Граса Карвалю

Проект на становище
Параграф 5б (нов)

Проект на становище Изменение

5б. подчертава важността на 
контрола от човек върху 
внедряването на технологии с 
изкуствен интелект, за да се 
гарантира зачитането на правата на 
човека, етичните принципи и 
правилното използване на 
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алгоритмите с цел избягване на 
несправедливото пристрастие; 
припомня, че финансирането от ЕС 
следва по-специално да подпомага 
решенията с изкуствен интелект, 
които са в съответствие с етичните 
насоки;

Or. en

Изменение 98
Джорди Каняс

Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение

6. призовава алгоритмите за 
препоръки и персонализираният 
маркетинг на аудио-визуалните 
платформи, включително на 
платформите за видео стрийминг и 
новинарските платформи, да бъдат 
прозрачни, за да се даде представа на 
потребителите за тези процеси и да се 
гарантира, че персонализираните услуги 
не са дискриминационни; подчертава 
необходимостта от гарантиране и 
правилно прилагане на правото на 
потребителите да се откажат от 
препоръчаните и персонализираните 
услуги.

6. призовава алгоритмите за 
препоръки и персонализираният 
маркетинг на аудио-визуалните 
платформи, включително на 
платформите за видео стрийминг и 
новинарските платформи, да бъдат 
прозрачни, за да се даде представа на 
потребителите за тези процеси и да се 
гарантира, че персонализираните услуги 
не са дискриминационни; подчертава 
необходимостта от гарантиране и 
правилно прилагане на правото на 
потребителите да се откажат от 
препоръчаните и персонализираните 
услуги; във връзка с това посочва, че 
ползвателите следва да получават 
ясни и разбираеми обяснения, по-
специално относно използваните 
данни, целта на алгоритъма, 
персонализирането, последствията 
от него и потенциалните опасности 
в съответствие с принципите на 
обяснимост, справедливост и 
отговорност; призовава Комисията 
да обмисли създаването на съобразени 
с индивидуалните особености правила 
за безопасност на продуктите и 
правила, касаещи отговорността, при 
внедряването на приложения с 
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изкуствен интелект за образователни 
цели, като се вземат предвид 
високите рискове, на които са 
изложени адресатите, като 
например ученици, студенти и други 
учащи;

Or. en

Изменение 99
Моника Беньова

Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение

6. призовава алгоритмите за 
препоръки и персонализираният 
маркетинг на аудио-визуалните 
платформи, включително на 
платформите за видео стрийминг и 
новинарските платформи, да бъдат 
прозрачни, за да се даде представа на 
потребителите за тези процеси и да се 
гарантира, че персонализираните услуги 
не са дискриминационни; подчертава 
необходимостта от гарантиране и 
правилно прилагане на правото на 
потребителите да се откажат от 
препоръчаните и персонализираните 
услуги.

6. призовава алгоритмите за 
препоръки и персонализираният 
маркетинг на аудио-визуалните 
платформи, включително на 
платформите за видео стрийминг и 
новинарските платформи, да бъдат 
прозрачни, за да се даде представа на 
потребителите за тези процеси и да се 
гарантира, че персонализираните услуги 
не са дискриминационни; подчертава 
необходимостта от гарантиране и 
правилно прилагане на правото на 
потребителите да се откажат от 
препоръчаните и персонализираните 
услуги; признава важността на 
неприкосновеността на личния 
живот на потребителите в ЕС; 
призовава за разработване на 
механизми, с които се осигурява 
наблюдение на правото на 
потребителя на информирано 
съдържание и на свобода на избор при 
подаването на данни;

Or. en

Изменение 100
Арба Кокалари
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Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение

6. призовава алгоритмите за 
препоръки и персонализираният 
маркетинг на аудио-визуалните 
платформи, включително на 
платформите за видео стрийминг и 
новинарските платформи, да бъдат 
прозрачни, за да се даде представа на 
потребителите за тези процеси и да 
се гарантира, че персонализираните 
услуги не са дискриминационни; 
подчертава необходимостта от 
гарантиране и правилно прилагане на 
правото на потребителите да се откажат 
от препоръчаните и персонализираните 
услуги.

6. подчертава важността на 
достъпа до потребителска 
информация за дадена система за 
препоръки и за персонализирания 
маркетинг на аудио-визуалните 
платформи, включително на 
платформите за видео стрийминг и 
новинарските платформи; подчертава 
необходимостта от гарантиране и 
правилно прилагане на правото на 
потребителите да се откажат от 
препоръчаните и персонализираните 
услуги; подчертава, че мерките за 
гарантиране на прозрачност и на 
възможността за отказване на 
персонални препоръки трябва да са 
пропорционални и да се вземат 
предвид разходите на МСП за 
тяхното въвеждане.

Or. sv

Изменение 101
Доминик Тарчински

Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение

6. призовава алгоритмите за 
препоръки и персонализираният 
маркетинг на аудио-визуалните 
платформи, включително на 
платформите за видео стрийминг и 
новинарските платформи, да бъдат 
прозрачни, за да се даде представа на 
потребителите за тези процеси и да се 
гарантира, че персонализираните услуги 
не са дискриминационни; подчертава 
необходимостта от гарантиране и 

6. призовава алгоритмите за 
препоръки и персонализираният 
маркетинг на аудио-визуалните 
платформи, включително на 
платформите за видео стрийминг и 
новинарските платформи, да бъдат 
прозрачни, за да се даде представа на 
потребителите за тези процеси и да се 
гарантира, че персонализираните услуги 
не са дискриминационни в 
съответствие с приетия Регламент 
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правилно прилагане на правото на 
потребителите да се откажат от 
препоръчаните и персонализираните 
услуги.

относно платформите и 
предприятията и Директива 
„Омнибус“: Новия търговски 
механизъм за потребителите.

Or. en

Изменение 102
Брандо Бенифеи

Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение

6. призовава алгоритмите за 
препоръки и персонализираният 
маркетинг на аудио-визуалните 
платформи, включително на 
платформите за видео стрийминг и 
новинарските платформи, да бъдат 
прозрачни, за да се даде представа на 
потребителите за тези процеси и да се 
гарантира, че персонализираните услуги 
не са дискриминационни; подчертава 
необходимостта от гарантиране и 
правилно прилагане на правото на 
потребителите да се откажат от 
препоръчаните и персонализираните 
услуги.

6. призовава алгоритмите за 
препоръки и персонализираният 
маркетинг на аудио-визуалните 
платформи, включително на 
платформите за видео стрийминг и 
новинарските платформи и на 
платформите, на които се 
разпространява културно и творческо 
съдържание, да бъдат прозрачни, за да 
се даде представа на потребителите и 
ползвателите за тези процеси и да се 
гарантира, че персонализираните услуги 
не са дискриминационни; подчертава 
необходимостта от гарантиране и 
правилно прилагане на правото на 
потребителите лесно и обратимо да се 
откажат от препоръчаните и 
персонализираните услуги.

Or. en

Изменение 103
Мария Грапини

Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение

6. призовава алгоритмите за 6. призовава алгоритмите за 
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препоръки и персонализираният 
маркетинг на аудио-визуалните 
платформи, включително на 
платформите за видео стрийминг и 
новинарските платформи, да бъдат 
прозрачни, за да се даде представа на 
потребителите за тези процеси и да се 
гарантира, че персонализираните услуги 
не са дискриминационни; подчертава 
необходимостта от гарантиране и 
правилно прилагане на правото на 
потребителите да се откажат от 
препоръчаните и персонализираните 
услуги.

препоръки и персонализираният 
маркетинг на аудио-визуалните 
платформи, включително на 
платформите за видео стрийминг и 
новинарските платформи, да бъдат 
прозрачни, за да се даде ясна и 
цялостна представа на потребителите 
за тези процеси и да се гарантира, че 
персонализираните услуги не са 
дискриминационни или непълни; 
подчертава необходимостта от 
гарантиране и правилно прилагане на 
правото на потребителите да се откажат 
от препоръчаните и персонализираните 
услуги.

Or. ro

Изменение 104
Адриана Малдонадо Лопес

Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение

6. призовава алгоритмите за 
препоръки и персонализираният 
маркетинг на аудио-визуалните 
платформи, включително на 
платформите за видео стрийминг и 
новинарските платформи, да бъдат 
прозрачни, за да се даде представа на 
потребителите за тези процеси и да се 
гарантира, че персонализираните услуги 
не са дискриминационни; подчертава 
необходимостта от гарантиране и 
правилно прилагане на правото на 
потребителите да се откажат от 
препоръчаните и персонализираните 
услуги.

6. призовава алгоритмите за 
препоръки и персонализираният 
маркетинг на аудио-визуалните 
платформи, включително на 
платформите за видео стрийминг и 
новинарските платформи, да бъдат 
прозрачни, за да се даде точна 
представа на потребителите за тези 
процеси и съдържанието, както и да 
се гарантира, че персонализираните 
услуги не са дискриминационни; 
подчертава необходимостта от 
гарантиране и правилно прилагане на 
правото на потребителите да се откажат 
от препоръчаните и персонализираните 
услуги.

Or. es
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Изменение 105
Изабела Товалиери, Алесандра Басо

Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение

6. призовава алгоритмите за 
препоръки и персонализираният 
маркетинг на аудио-визуалните 
платформи, включително на 
платформите за видео стрийминг и 
новинарските платформи, да бъдат 
прозрачни, за да се даде представа на 
потребителите за тези процеси и да се 
гарантира, че персонализираните услуги 
не са дискриминационни; подчертава 
необходимостта от гарантиране и 
правилно прилагане на правото на 
потребителите да се откажат от 
препоръчаните и персонализираните 
услуги.

6. призовава алгоритмите за 
препоръки и персонализираният 
маркетинг на аудио-визуалните 
платформи, включително на 
платформите за видео стрийминг и 
новинарските платформи, да бъдат 
прозрачни и лесно разпознаваеми, за да 
се даде представа на потребителите за 
тези процеси и да се гарантира, че 
персонализираните услуги не са 
дискриминационни; подчертава 
необходимостта от гарантиране и 
правилно прилагане на правото на 
потребителите да се откажат от 
препоръчаните и персонализираните 
услуги.

Or. en

Изменение 106
Салваторе Де Мео

Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение

6. призовава алгоритмите за 
препоръки и персонализираният 
маркетинг на аудио-визуалните 
платформи, включително на 
платформите за видео стрийминг и 
новинарските платформи, да бъдат 
прозрачни, за да се даде представа на 
потребителите за тези процеси и да се 
гарантира, че персонализираните услуги 
не са дискриминационни; подчертава 
необходимостта от гарантиране и 
правилно прилагане на правото на 

6. призовава алгоритмите за 
препоръки и персонализираният 
маркетинг на аудио-визуалните 
платформи, включително на 
платформите за видео стрийминг и 
новинарските платформи, да бъдат 
обясними, за да се даде представа на 
потребителите за тези процеси и да се 
гарантира, че персонализираните услуги 
не са дискриминационни; подчертава 
необходимостта от гарантиране и 
правилно прилагане на правото на 
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потребителите да се откажат от 
препоръчаните и персонализираните 
услуги.

потребителите да се откажат от 
препоръчаните и персонализираните 
услуги.

Or. en

Изменение 107
Адриана Малдонадо Лопес

Проект на становище
Параграф 6а (нов)

Проект на становище Изменение

6а. призовава аудио-визуалните 
платформи да носят отговорност за 
съдържанието, което е налично в 
тях, за да се избегне нарушаването на 
правата на потребителите и на 
учениците, като гарантират 
техните основни права, и за да се 
предотвратяват фалшивите новини 
и дезинформацията на 
потребителите;

Or. es

Изменение 108
Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел, Маркус Бухайт

Проект на становище
Параграф 6а (нов)

Проект на становище Изменение

6а. предвид големия напредък в 
областта на автоматизираните 
средства за превод доставчиците на 
съдържание и платените цифрови 
платформи следва да бъдат 
насърчавани да предоставят 
субтитриране на образователните и 
културните програми на езиците на 
Европейския съюз;
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Or. fr

Изменение 109
Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 6a (нов)

Проект на становище Изменение

6a. отбелязва, че достъпът до 
данни е предизвикателство, пред 
което се изправят заинтересованите 
страни, и може да окаже въздействие 
върху развитието на екосистемата 
на изкуствения интелект; посочва 
анахроничното законодателство 
като Директива 96/9/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 11 март 1996 г. за правна закрила 
на базите данни и призовава за 
нейното премахване.

Or. en

Изменение 110
Изабела Товалиери, Алесандра Басо

Проект на становище
Параграф 6a (нов)

Проект на становище Изменение

6a. припомня как изкуственият 
интелект би могъл да бъде идеален 
инструмент, който дава възможност 
на широка аудитория ползватели да 
се запознаят дистанционно с 
културното наследство (напр. 
изложби или музеи) с информационна 
цел, с цел „туризъм“, както и с цел 
проучване; поради това насърчава 
културните институции да 
използват потенциала на 
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изкуствения интелект, за да 
направят своето съдържание широко 
достъпно;

Or. en

Изменение 111
Алесандра Басо, Изабела Товалиери, Антонио Мария Риналди
от името на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите

Проект на становище
Параграф 6a (нов)

Проект на становище Изменение

6a. предлага аудио-визуалното 
съдържание за образователни цели да 
бъде организирано и класифицирано 
според възрастовите групи, за да се 
улесни ефективният избор на най-
подходящото съдържание;

Or. en

Изменение 112
Доминик Тарчински

Проект на становище
Параграф 6a (нов)

Проект на становище Изменение

6a. отбелязва, че внедряването на 
изкуствения интелект в 
митническите процедури за проверка 
може да подпомогне усилията за 
предотвратяване на незаконния 
трафик на културни ценности, по-
специално да допълни системите, 
които позволяват на митническите 
органи да насочат своите усилия и 
ресурси към предметите, които 
представляват най-висок риск.

Or. en
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Изменение 113
Моника Беньова

Проект на становище
Параграф 6a (нов)

Проект на становище Изменение

6a. подчертава необходимостта 
от подобряване на цифровите умения 
на преподавателите, учащите се и 
широката общественост, като 
същевременно се вземе предвид 
амбициозната цел за Европа, 
подготвена за цифровата ера; 
подчертава, че решенията, 
продуктите и услугите с изкуствен 
интелект, предназначени за 
публичния сектор и по-специално за 
образованието, трябва да са 
ориентирани към човека или да се 
основават на подход, при който 
човекът контролира; признава, че 
пазарът на изкуствения интелект 
възлиза на около 664 млн. щатски 
долара и се очаква до 2025 г. да 
нарасне до 38,8 млрд. щатски долара; 
очаква ЕС да засили своя подход на 
насърчаване на инвестициите и 
финансиране на нови решения с 
изкуствен интелект; подчертава 
необходимостта от непрекъснато 
укрепване на единния пазар и 
избягване на неговата разпокъсаност; 
подчертава необходимостта от 
интегриране на услугите в областта 
на изкуствения интелект в 
стратегията за цифровия единен 
пазар;

Or. en

Изменение 114
Мария Да Граса Карвалю
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Проект на становище
Параграф 6a (нов)

Проект на становище Изменение

6a. подчертава, че потребителите 
се информират, когато си 
взаимодействат с автоматизиран 
процес на вземане на решение и че 
техният избор и изпълнение са 
неограничени; подчертава, че се 
противодейства на използването на 
механизми на изкуствения интелект 
за търговско наблюдение на 
потребителите дори ако се отнася за 
„безплатни услуги“, като се 
гарантира, че това е в строго 
съответствие с основните права и с 
Общия регламент относно защитата 
на данните (ОРЗД); посочва, че при 
всички регулаторни промени се взема 
под внимание въздействието върху 
уязвимите потребители.

Or. en

Изменение 115
Брандо Бенифеи

Проект на становище
Параграф 6a (нов)

Проект на становище Изменение

6a. посочва, че ако бъдат пуснати 
на пазара, творенията на 
изкуствения интелект биха могли да 
доведат до нарушения в сектора на 
културата и творчеството, които да 
окажат отрицателно въздействие 
върху ценообразуването и 
заплащането на творците.

Or. en



AM\1202442BG.docx 75/77 PE650.362v01-00

BG

Изменение 116
Адриана Малдонадо Лопес

Проект на становище
Параграф 6б (нов)

Проект на становище Изменение

6б. посочва, че въвеждането, 
развитието и прилагането на 
изкуствения интелект следва да 
улесняват използването на 
инструменти за достъп до аудио-
визуално съдържание на 
потребителите и учениците с 
увреждания;

Or. es

Изменение 117
Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел, Маркус Бухайт

Проект на становище
Параграф 6б (нов)

Проект на становище Изменение

6б. платените цифрови 
платформи следва да бъдат 
насърчавани да предоставят достъп 
до програмите си на всички езици, на 
които съдържанието им се 
разпространява в Европа, т.е. без да 
се блокира достъпът до определени 
езици според географското положение 
на потребителя, при положение че 
устната или писмената версия е на 
разположение за други държави на 
разпространение.

Or. fr

Изменение 118
Изабела Товалиери, Алесандра Басо
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Проект на становище
Параграф 6б (нов)

Проект на становище Изменение

6б. подкрепя използването на 
изкуствен интелект, свързано с 
разпространението чрез интернет на 
текстове и ръкописи, особено на 
такива с древен произход, за да ги 
опази от унищожаване, но в същото 
време да ги направи достъпни за 
широк кръг ползватели, включително 
изследователи, експерти и учени.

Or. en

Изменение 119
Моника Беньова

Проект на становище
Параграф 6б (нов)

Проект на становище Изменение

6б. призовава органите и 
частните образователни 
институции да включат в учебните 
програми съдържание за придобиване 
на цифрови умения във все по-
цифровизираното общество и 
подчертава необходимостта от 
повишаване на уменията на 
бъдещата работна сила; признава 
ползата от предвиждането на 
работните места, които ще изчезнат 
под въздействието на цифрови 
технологии като автоматизацията, 
цифровизацията и изкуствения 
интелект.

Or. en

Изменение 120
Адриана Малдонадо Лопес
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Проект на становище
Параграф 6в (нов)

Проект на становище Изменение

6в. посочва, че разработваните, 
въвежданите и използваните 
системи с изкуствен интелект в 
Европейския съюз във всеки от трите 
сектора, посочени в настоящия 
доклад, следва да отразяват 
културното и езиковото многообразие 
на Съюза.

Or. es


